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SVĚT S PRŮVODCI CK PERISCOPE SE VÁM PRÁVĚ OTEVÍRÁ!

OBNOVENÉ ZÁJEZDY:

PERU
JAR

NOVÝ ZÉLAND
TRADIČNÍ ZÁJEZDY:

AZORY
MADEIRA
KANADA

A DALŠÍ

PŘEDNÁŠKY – viz strana 3
17. 1.  Madeira,  

Turnov (Tomáš Hájek)
20. 3.  Kanada,  

Brno (Patrik Dekan)
27. 3.  Madeira,  

Ústí nad Labem  
(Tomáš Hájek)

20. 10.  Setkání příznivců CK,  
Brno, VIDA! science centrum
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Omán pod vládou sultána Qaboose udělal 
za poslední půlstoletí obrovský skok kupředu. 
Zatímco sousední Dubaj jde spíše cestou mra-
kodrapů a  sjezdovek v  obchodních centrech, 
Omán sází na  opravdovost a  tradice. Je zemí 
s nádhernými liduprázdnými plážemi, barevný-
mi pouštěmi plnými života, vysokými horami, 
starobylými vesničkami obklopenými palmo-
vými háji, orientálními dobytčími trhy a  mno-
hým dalším. A tomu všemu vládne nefalšovaná 
a  autentická ománská pohostinnost a  přívěti-
vost k turistům. Ti však zatím ve velkém do této 
země provoněné kadidlem nedorazili. 

       OMÁN – Sultánovo 
arabské Švýcarsko

Termín: Cena:  Kód na webu:  
7. 2. – 15. 2. 2018 49 900 Kč 88SV

2. 11. – 10. 11. 2018 na webu 88SV

       KYPR
Vydejte se s námi do Středozemí mimo hlavní 
letní sezónu, kdy teploty nebývají tak vysoké, 
ale je možné se koupat v moři. Zájezd nebude 
turisticky příliš náročný, ale několik procházek 
podnikneme. 
Můžete se těšit na:
•  pohodové tempo a komfort malé skupiny
•  vynikající kuchyni, která je směsicí řeckých, turec-

kých a orientálních vlivů
•  poznávání zajímavých míst a procházky v přírodě
•  archeologická naleziště zapsaná v UNESCO
•  malebné vesničky, pravoslavné kostelíky a kláštery
•  ochutnávku vína přímo ve vinařství
Podrobný program najdete na webu.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
14.5. – 21. 5. 2018 33 900 Kč 74SV

8. 10. – 15. 10. 2018 33 900 Kč 74SV
Cena obsahuje: letenku Praha nebo Vídeň – Larnaka 
a zpět vč. tax ve výši 9 000 Kč, dopravu mikrobusem, 
7x ubytování v hotelích, penzionech a apartmánech 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 6x snídaně (mimo 
poslední den), průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 30 
EUR, další výše neuvedené služby. Příplatky: 2x veče-
ře (6. a 7. den): 650 Kč. Minimální počet účastníků: 7

       ŘÍM – město 
nabité historií

Termín: Cena:  Kód na webu:  
28. 4. – 1. 5. 2018 17 900 Kč 18SV

Možnost samostatného odletu z  Vídně a  cesta 
na hotel MHD. Setkání s průvodcem na hotelu. 
Cena obsahuje: letenku Praha – Řím a  zpět vč. let. 
tax ve výši 4 000 Kč, dopravu z letiště na hotel a zpět, 
3x ubytování ve  3-4* hotelu v  centru (dvoulůžkové 
pokoje s WC a sprchou), 3x snídaně, průvodce a míst-
ního průvodce s  licencí, cestovní pojištění UNIQA 
K5C a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
místní pobytovou taxu, jízdenky na  místní dopravu 
a vstupné (cca 100 EUR) a další výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 3 500 Kč, letecké přípo-
je z Ostravy a z Košic – cena na vyžádání. Minimální 
počet účastníků: 15

Ponořte se do  podmanivé atmosféry Říma 
při toulkách starým městem, úzkými ulička-
mi a  po  kouzelných náměstích, při posezení 
u výjimečně chutného cappuccina s výhledem 
na poetické zákoutí s fontánou, při pozorování 
stylu dopravy, módy a chování lidí. Nejlepší je 
uskutečnit výlet do Říma na jaře, kdy ulice ještě 
nejsou tolik přehřáté.
1. den: Odlet do  Říma z  Prahy. Navečer seznáme-
ní se s  městem. 2. den: „Vatikánský“: návštěva 
Vatikánských muzeí včetně Sixtínské kaple a bazi-
liky sv. Petra. Výstup na  kupoli baziliky, odkud 
je možné nahlédnout do  Vatikánských zahrad. 
Pak navštívíme monumentální stavbu Andělského 
hradu. 3. den: Centrum a  symbol moci staro-
věkého Říma – nejvyšší z  původních sedmi řím-
ských pahorků, Kapitol s  kostelem Santa Maria 
d´, Forum Romanum – oblast archeologických 
vykopávek a staveb centra dění v dobách antického 
Říma, „pohanské“ Koloseum, monumentální socha 
Michelangelova Mojžíše, bazilika San Giovanni 
in Laterano – „matka a hlava všech kostelů města 
i  světa“ a  Svaté schody. 4. den: Mj. budeme 
obdivovat největší římskou Fontánu di Trevi. 
Navštívíme nejzachovalejší stavbu starověkého 
Říma, chrám Panteón. Nejslavnější římské náměstí 
Piazza Navona. Nezapomeneme ochutnat údajně 
nejlepší zmrzlinu v Římě – v cukrárně u Giolittiho. 

         GRUZIE a ARMÉNIE
Již popáté 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: Odlet z  Prahy do  Tbilisi. Z  letiště se pře-
suneme do  hotelu. 2.  den: Celodenní prohlídka 
Tbilisi, staré město s  katedrálou Sioni, lanovkou 
na pevnost Narikala, pravoslavná katedrála Same-
ba, zlatý poklad v Národním muzeu. 3. den: Velký 
Kavkaz, klášter Jvari, pevnost Ananuri. Z městečka 
Stepancminda vyjedeme vozy 4x4 ke  kostelu sv. 
Trojice (Gergeti) s  úchvatnými pohledy na  masiv 
Kazbeku (5 047 m n. m.) 4. den: Katedrála Svetit-
skhoveli (UNESCO) v  jednom z  nejstarších měst 
v  Gruzii v  městě Mtskheta. Stalinovo muzeum 
v  Gori. Klášterní sídlo Gelati s  chrámem Panny 
Marie, který je krásně vyzdoben freskami. Nocleh 
v Kutaisi. 5. den: Procházka jeskynním komplexem 
Prométheus. Návštěva lázeňského města Borjo-
mi. Ubytování v  Akhaltsikhe. 6. den: Prohlídka 
skalního města Vardzia, zrestaurovaný středověký 
komplex Rabati v  Akhaltsikhe. Návrat do  Tbilisi. 
7. den: Přejezd do  Arménie, klášter Sanahin. Pro-
cházka v NP Dilijan. Jezero Sevan. 8. den: Hřbitov 
Noratus. Výhled na  jezero od  kláštera Hayravank. 
Do skály vytesaný klášter Geghard, procházka sou-
těskou u římského chrámu v Garni. 9. den: Kláš-
ter Noravank na skále nad kaňonem, ochutnávka 
vína a koňaku v Areni, výroba arménských koberců 
v  Jerevanu. 10. den: Náboženské centrum Armé-
nie Zvarnots a Echmiadzin, za příznivého počasí 
s úžasným výhledem na Ararat. Volný čas v Jereva-
nu. 11. den: V ranních hodinách odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
5. 5. – 15. 5. 2018 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 ve-
čeře (mimo 1. a  6. den), vstupné dle programu, 
ochutnávku vína, cestu vozem 4x4 na Gergeti, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. 
Cena neobsahuje: spropitné asi 25 EUR/os. místním 
řidičům a  průvodcům, další výše neuvedené služby. 
Příplatek: 1lůžkový pokoj: 4 600 Kč. Minimální počet 
účastníků: 14

foto: Diego Delso
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       ANDALUSIE, 
festival v Seville
Tradiční oblíbený zájezd, jehož specialitou je 
kromě návštěvy Gilbraltaru termín konání 
– andaluská folklorní slavnost Feria de Abril 
v Seville je právě v plném proudu! Fascinující je 
nejen andaluská příroda, bohaté olivové háje 
a  úchvatné mořské i  oceánské pobřeží, ale též 
starobylé historické památky a  vynikající míst-
ní gastronomie. V  neposlední řadě zde potkáte 
řadu usměvavých a  pohostinných lidí. Dobrá 
nálada a pohoda z obyvatel Andalusie přímo čiší!
1. den: Odlet z  Prahy do  Malagy. 2. den: Podél 
pobřeží dojedeme k  horské vesnici Casares, kde 
si prohlédneme typickou architekturu bílých ves-
niček. Dostaneme se i  na  britské území zvané 
Gibraltar. 3. den: Pobyt v  Cádizu. Přesun 
do  Sevilly. 4. den: Sevilla, jedinečné a  nezapo-
menutelné město! Naším záměrem je zažít fes-
tivalový kolorit v  době „Feria de Abril“. Během 
slavnosti je Sevilla nazdobená, lidé v  typickém 
barevném oblečení tančí a  všude v  ulicích zní 
hudba. 5.  den: Přejedeme do  Córdoby, kde se 
ve  středu města rozkládá nejpůsobivější muslim-
ská stavba v  celé Andalusii – Mezquita (mešita). 
6.  den: Romantické procházky Córdobou a  dále 
přejezd příjemnou krajinou do  Granady. 7. den: 
Návštěva honosné palácové pevnosti Alhambry 
a  zahrady Generalife. Arabský trh je nejvyhláše-
nější právě v  Granadě. Vstupné do  Alhambry 
je zahrnuto v  ceně zájezdu. Přesun do  Malagy. 
8. den: Odpočinek na pláži, či fakultativně návště-
va Malagy, odlet do Prahy. 

Portugalsko historické, slunečné, exotické, 
přímořské… O dalších pozitivních přívlastcích 
této krásné země se můžete přesvědčit sami 
pod vedením průvodce Františka Michlíka, kte-
rý Portugalsko doslova miluje. Prodlužte si léto 
– možnosti koupání v  oceánu budete mít jak 
v Portu nebo Nazaré, tak i na skvělých plážích 
na pobřeží Algarve. Dobré počasí je takřka jisté 
a perfektní gastronomie, ta je zaručena vždy. 
1. a 2. den: Odlet z Prahy do Porta, centrum města 
je v UNESCO. Typické umění azulejos (modrobílé 
dekorativní kachlíky), 240 schodů na kostelní věž 
Torre dos Clérigos, promenáda u řeky Douro, 
ochutnávka portského vína, koupání v moři. Oběd 
v ceně. 3. den: Některé z nejvýznamnějších por-
tugalských památek a příjemná pobřežní atmosfé-
ra. Tomar, sídlo templářských rytířů (UNESCO). 
Fátima, poutní místo. Batalha, impozantní klášter 
(UNESCO). Malebné Nazaré na pobřeží Atlantiku. 
Večeře. 4. den: Romantická Sintra s nádhernými 
královskými paláci. Nejzápadnější bod evrop-
ské pevniny, mys Cabo da Roca. Večeře. 5. den: 
Poznání Lisabonu. Mj. hrad sv. Jiří, věž Belém 
(UNESCO), vynikající gastronomie. 6. den: Areál 
Expo a možnost návštěvy největšího oceanária 
v Evropě. V  Sintře uvidíme krásné paláce bývalé 
portugalské šlechty a budeme se toulat jeho kři-
volakými uličkami. Večeře. 7. den: Portugalská 
riviéra v oblasti Algarve, výběžek Cabo de Sao 
Vicente. 8. den: Pobyt na pobřeží, odlet navečer. 
LZE NAVÁZAT ZÁJEZDEM NA AZORY  
6. 10. – 13. 10. 2018Termín: Cena:  Kód na webu:  

16. 4. – 23. 4. 2018 28 900 Kč 08SV
Cena obsahuje: letenku Praha – Malaga a  zpět vč. 
let. tax ve výši 9 000 Kč, dopravu autobusem, 7x uby-
tování ve  3* hotelech (2lůžkové pokoje s  příslušen-
stvím), 7x snídaně, průvodce, vstupné do Alhambry, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena 
neobsahuje: vstupné cca 80 EUR a  další výše neu-
vedené služby. Příplatky: 6x večeře: 2  500 Kč (min. 
10 osob), jednolůžkový pokoj: 6  000 Kč. Minimální 
počet účastníků: 25

Termín: Cena:  Kód na webu:  
29. 9. – 6. 10. 2018 31 500 Kč 65SV

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Portugalska 
a zpět vč. let. tax ve výši 10 000 Kč, dopravu autobu-
sem dle programu, 7x ubytování ve 3* hotelech (2lůž-
kové pokoje s příslušenstvím), 7x snídaně, 4x večeře, 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: jízdné MHD 
a  taxi, vstupné cca 80 EUR, spropitné a další výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj 
6 000 Kč. Prodloužení zájezdu o Azory: cena na vyžá-
dání. Minimální počet účastníků: 25

Termín: Cena:  Kód na webu:  
4. 4. – 8. 4. 2018 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: 4 000 Kč. Minimální počet účastníků: 12

Lisabon je nádherné město s  jihoevropským 
stylem, pohodovou atmosférou a  skvělým kli-
matem. Při návštěvě této multikulturní portu-
galské metropole budete mít možnost poznat 
i  krásné okolí města, jen ten čas by měl utíkat 
pomaleji. Pojeďme spolu 
na  nejzápadnější výbě-
žek 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 úz-
kými uličkami, lisabonská katedrála a další památ-
ky. 3. den: Dnes navštívíme části mimo centrum 
– starobylou čtvrť Belém, slavnou Belémskou věž, 
klášter Jeronimos (UNESCO) a  výstaviště EXPO. 
4. den: Fakultativní výlet mimo město. Můžeme 
se vydat do  Sintry, kde navštívíme Královský 
palác s  nádhernou okolní vegetací. Poté přeje-
deme ke Cabo da Roca, nejzápadnějšímu výběž-
ku Portugalska a  evropské pevniny. Okolo pláže 
Guincho dorazíme k rozervaným skaliskům Boca 
do  Inferno (Ústa Pekla) a  cestou přes městečka 
Cascais a  Estoril se vrátíme zpět do  Lisabonu. 
5. den: Transfer na letiště a odlet.

       LISABON a okolí        PORTUGALSKO 
– z Porta na Algarve

František  
Michlík
průvodce zájezdu

foto: Tourist board
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MADEIRA – dovolená 
v ráji

MADEIRA – turistika

Chcete zažít podobný festival samby jako 
v  Riu a  neopustit přitom Evropu? Vydejte se 
s námi na bezpochyby nejlepší karneval tance 
a hudby na portugalský ostrov Madeira.

Poznávání a  výšlapy kolem levád. Mořský 
vzduch a bujná vegetace s mnoha druhy květin 
vás nenechají na  pochybách, že jste v  sub-
tropech. Garantujeme léty ověřený příjemný 
hotel s terasou v centru Funchalu a malé skupi-
ny cestujících, maximálně 15 osob. 
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 do  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.

Již osmým rokem vás zveme na ostrov Madeira. 
Naše zájezdy jsou obohaceny o  několikahodi-
nové túry přírodou, podél levád a  na  nejvyšší 
vrchol Madeiry Pico Ruivo. Garantujeme ověře-
ný příjemný hotel s terasou v centru Funchalu 
a malé skupiny cestujících, maximálně 15 osob. 
1. den: Odlet z Prahy na Madeiru přímým letem. 
Ubytování v  centru. 2. den: Po  dopolední pro-
hlídce první části středu města Funchal nás čeká 
úvodní nedaleká leváda Marocos. 3. den: Přejezd 
horskou silnicí do  sedla Eira do  Serrado. Výstup 
na plošinu s výhledem do „Údolí jeptišek“. Návrat 
do  Funchalu, návštěva čtvrti Monte a  tropické 
zahrady. 4. den: Celodenní túra nádhernou levá-
dou Caldeirao Verde. 5.  den: Dnes se vydáme 
do Rabaçalu. Podél krátké levády dojdeme k vodo-
pádu Risco. Další levádou dojdeme do  skalního 
kotle 25 fontán. Za  svitu baterek překonáme 
900 m dlouhý tunel. Koupel v  Atlantiku. Výhledy 
z  útesu Cabo Girao. 6.  den: Autobus nás časně 
ráno doveze až na  třetí nejvyšší vrchol Madeiry 
Pico do Arieiro. Čeká nás náročnější, několikaho-
dinový výšlap na úplně nejvyšší vrchol Madeiry 
Pico Ruivo (1 862 m). Nakonec sestoupíme poho-
dlnou vyhlídkovou cestou do  Achady do Teixeira. 
7. den: Dnes se projdeme poloostrovem Sao 
Lourenço. Odpoledne pobyt ve Funchalu či okolí. 
8. den: Odlet z Madeiry a návrat do ČR.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
8. 2. – 13. 2. 2018 19 900 Kč 75SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a  zpět vč. 
let. tax (s  přestupem) ve  výši 10  000 Kč, 5x ubyto-
vání ve  2* hotelu ve  Funchalu (2lůžkové pokoje 
s  příslušenstvím), 5x snídaně, průvodce, dopravu 
dle programu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiš-
tění CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR + 
případně sjezd na  saních od  30  EUR, Sao Lourenco 
cca 20 EUR), spropitné a  další výše neuvedené služ-
by. Příplatky: 3x večeře: 1  400 Kč, 1lůžkový pokoj: 
1 500 Kč. Minimální počet účastníků: 14

Termín: Cena:  Kód na webu:  
14. 5. – 21. 5. 2018 27 500 Kč 69SV
11. 6. – 18. 6. 2018 27 500 Kč 69SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a  zpět vč. 
let. tax ve  výši 10  000 Kč, 7x ubytování ve  3* hotelu 
v  centru Funchalu (2lůžkové pokoje s  příslušen-
stvím), 7x snídaně, průvodce, dopravu podle progra-
mu, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 35 EUR 
+ sjezd na saních od 30 EUR), spropitné a další výše 
neuvedené služby. Příplatky: 5x večeře (včetně 0,25 l 
vína a 0,25 l vody): 2 800 Kč, 1lůžkový pokoj: 3 000 Kč, 
sleva na 3. lůžko: 1 500 Kč. Minimální počet účastní-
ků: 14 Garance malé skupiny.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
4. 5. – 11. 5. 2018 27 500 Kč 41SV

18. 6. – 25. 6. 2018 27 500 Kč 41SV
27. 7. – 3. 8. 2018 27 500 Kč 41SV

10. 9. – 17. 9. 2018 27 500 Kč 41SV
Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal vč. let. tax 
ve výši 10 000 Kč, 7x ubytování ve 3* hotelu v centru 
Funchalu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 7x sní-
daně, průvodce, dopravu podle programu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR + případně 
sjezd na  saních od  30  EUR), spropitné a  další výše 
neuvedené služby. Příplatky: 5x večeře: 2  800 Kč, 
1lůžkový pokoj: 3 000 Kč, sleva na 3. lůžko: 1 500 Kč. 
Pozn.: Večeře jsou podávány v  hotelové restauraci 
formou bufetu. Večeře v  restauracích ve  městě jsou 
zhruba stejně drahé nebo levnější. Minimální počet 
účastníků: 14. Garance malé skupiny.

SILVESTR

KARNEVAL

Termín: Cena:  Kód na webu:  
Hotel Monumental Residencial **

27. 12. 2017 – 2. 1. 2018 27 900 Kč 28SV
Hotel Orquidea ***

27. 12. 2017 – 2. 1. 2018 38 500 Kč 28SV
Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a zpět vč. let. 
tax (s přestupem) ve výši 14 000 Kč, 7x ubytování ve 2* 
nebo 3* hotelu ve Funchalu (2lůžkové pokoje s příslu-
šenstvím), 7x snídaně, průvodce, dopravu dle progra-
mu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. Cena 
neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR + případně sjezd 
na saních od 30 EUR, Sao Lourenco cca 20 EUR), spro-
pitné a další výše neuvedené služby. Příplatky: silve-
strovská večeře: 1 500 Kč, příplatky za 1lůžkový pokoj 
a  večeře v  jednotlivých hotelech najdete na  našem 
webu. Minimální počet účastníků: 14

foto: Miguel Moniz

Poslední volná místa!
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Po stopách ultra-
maratonu na Madeiře

MADEIRA

Pojeďte si zaběhat 
po trase závodu 
vedoucím napříč 
Madeirou (MIUT). 

Trasa rozdělená do šesti etap po cca 20 km 
denně získává nové kouzlo, zvláště když si ji 
můžete zaběhnout v partě lidí, kterým – víc než 
o nějaké pořadí – jde o samotný zážitek z běhu. 

 Akce je vhodná pro běžce a pro jejich rodiny 
i přátele. Denní běžeckou dávku s Milošem 
Škorpilem je možné střídat s aktivním progra-
mem s odborným průvodcem, který skupinu 
po celou dobu zájezdu doprovází a zajišťuje 
program poznávacího charakteru. Projdeme 
si levády, prohlédneme města a nahlédneme 
do madeirského horského masivu. Dle složení 
skupiny lze podnikat méně či více náročné 
turistické výšlapy.

Délku etap jsme zvolili takovou (cca 20  km), 
aby ji byli schopni absolvovat i ti, kteří nejsou 
běžecky tak zdatní, aby si běh užili a přitom ještě 
byli schopní vnímat veškerou krásu a atmosféru 
místa, v němž se právě nacházejí. A s tím, že se 
občas jen půjde, se také počítá, protože chůze 
je jen nejpomalejší běžecký interval a někdy se 
vyplatí (zvláště v kopcích) ušetřit síly, abychom si 
pak mohli na rovinách užít běh naplno.
Program na webu.

MADEIRA  
nejen pro 55+

Návrat na MADEIRU 
 – turistika a koupání
Letecký zájezd na  portugalský ostrov Madeira 
určený všem, kdo se chtějí během své dovolené 
detailně seznámit s krajinou ostrova od pobřeží 
až k nejvyššímu vrcholu. Nabízíme chůzi po levá-
dách formou vycházek a  v  horách a  náročnější 
nebo celodenní túry na pobřeží. Ubytováni bude-
me na  dvou místech – 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: Několikahodinová 
vycházka v  okolí vesničky Lamaceiros. V  Porto 
Moniz koupání ve světově proslulých lávových 
bazénech. 3. den: Projedeme se cestou plnou 
vyhlídek po rozeklaném severním pobřeží a vydá-
me se na  královskou Levadu do  Rei, která nás 
provede vavřínovým pralesem v okolí městečka 
Sao Jorge. 4. den: Dnes nás čeká celodenní túra 
hornatým vnitrozemím. Z  Achady do Teixera se 
vydáme vysokohorskou krajinou až na  rozcestí 
Boca das Torrinhas a sestoupíme do Curralu „Údolí 
jeptišek”. Ubytování ve Funchalu. 5. den: Půldenní 
turistika v oblasti sedla Encumeada. Fakultativně 
trajektem na ostrov Porto Santo s krásnou píseč-
nou pláží nebo relax v centru ve Funchalu. 6. den: 
Vyjedeme do  vesničky Ribeiro 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 strhu-
jící výhledy na  divoké severní pobřeží. 8. den: 
Odlet přímým letem do Prahy.

Září je skvělý čas pro návštěvu portugalské-
ho ostrova Madeira, kde i  v  tuto dobu vlád-
ne věčné jaro. Nabízíme jednoduchý 2* hotel 
Monumental Residencial cca 15 minut pěšky 
od centra Funchalu v turistické čtvrti Lido. Hotel 
je vzdálený cca 200 m od moře. Jako bonus jsou 
součástí ceny zájezdu večeře. Nízký příplatek 
za jednolůžkový pokoj – pouze 1 000 Kč.  
1. den: Kolem poledne odlet z  Prahy na  Madeiru 
(přímý let), transfer do  hotelu. Večeře. Společná 
procházka do  centra Funchalu a  zpět. 2. den: 
Prohlídka čtvrti Monte, odkud je nádherný výhled 
na  město. Možnost vstupu do  tropické zahra-
dy a  muzea minerálů, ochutnávka madeirského 
vína.  Díky atraktivní poloze hotelu se ve  volných 
chvílích lehce dostanete pěšky do přístavu, na tržiš-
tě i do starého města. 3. den: Půldenní výlet do ves-
ničky Ribeiro Frio (pstruží sádky). Krátká procház-
ka podél levády k  vyhlídce Balcoes s  pohledy 
na  nejvyšší vrcholy horského masivu. Odpoledne 
individuální program ve Funchalu nebo výlet s prů-
vodcem na lehkou procházku kolem levády. 4. den: 
Dnešní den nabízí ochutnávku madeirských hor-
ských štítů. Z parkoviště na vrcholu Pico do Arieiro 
dojdeme na  vyhlídku Ninho da Manta, odkud 
jsou dobře vidět jak hory, tak Atlantský oceán. 
Návrat zpátky na  ubytování a  individuální volno 
či fakultativní výlet na  poloostrov Sao Lourenco. 
5. den: Dopoledne individuální volno, odpolední 
transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
3. 8. – 10. 8. 2018 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.: 
Večeře jsou podávány v hotelových restauracích for-
mou bufetu. Večeře v restauracích ve městě jsou zhru-
ba stejně drahé nebo levnější. Minimální/maximální 
počet účastníků: 10/15. Garance malé skupiny.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
17. 9. – 21. 9. 2018 20 800 Kč 37SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a  zpět vč. 
let. tax ve  výši 10  000 Kč, dopravu dle programu, 
4x ubytování ve 2* hotelu (2lůžkové pokoje s příslu-
šenstvím), 4x snídaně, 4x večeře „Menu“, průvodce, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena 
neobsahuje: vstupné a jízdné MHD nebo taxi 3. den 
cca 30 EUR, sjezd na saních od 30 EUR, výlet na polo-
ostrov Sao Lourenco cca 20 EUR – hradí se na místě, 
spropitné a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 
1lůžkový pokoj: 1  000 Kč, sleva na  3. lůžko: 500 Kč. 
Minimální počet účastníků: 14
Využijte časové slevy 6 %, cena zájezdu: 19 552 Kč

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1. 6. – 8. 6. 2018 29 200 Kč 80SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a zpět 
(přímý let) vč. let. tax ve výši 10 000 Kč, dopravu dle 
programu, 7x ubytování v hostelech a hotelech ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 7x snídaně, 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné asi 
20  EUR + 30 EUR případně sjezd na saních, další 
výše neuvedené služby. Pozn.: Změna programu 
v případě změn časů letů, nepříznivého počasí apod. 
vyhrazena. Minimální počet účastníků: 14
Časová sleva 4 % prodloužena do 10. 1. 2018, cena 
zájezdu 28 032 Kč.

facebook.com/periscope.cz

s propagátorem běhu 

Milošem 
Škorpilem
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AZORY

www.skandinavie.cz

AZORY – krásy ostrova 
São Miguel

Velikonoční relax
na AZORECH

Ostrov São Miguel plný přírodních krás a zají-
mavostí projedeme v  malé skupině doslova 
křížem krážem. 
1. a  2. den: Odlet z  Prahy s  přestupem na  ost-
rov St.  Miguel. Sopečný masiv Sete Cidades. 
Vyhlídka Vista do  Rei, která nabízí jeden z  nej-
krásnějších panoramatických výhledů na  ostrov 
a  na  dvě jezera, modré a  zelené, v  obrovském 
sopečném kráteru s  obvodem až 12 kilometrů. 
3. den: Možnost půldenního lodního výletu 
na pozorování velryb a delfínů. Ponta Delgada, 
mj. tržiště, kde si můžeme vychutnat místní spe-
ciality (ananas). 4.  den: Výlet do  Furnasu, zná-
mého 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 vyrazí dech bujná 
exotická vegetace. 5. den: Půldenní výlet k  jeze-
ru uvnitř kráteru Lagoa do  Fogo (Ohnivé jeze-
ro), po  cestě prohlídka městečka Ribera Grande, 
malebně položeného na vulkanické náhorní ploši-
ně. 6. den: Dopoledne odlet a po přestupu přílet 
do Prahy navečer.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
8. 5. – 13. 5. 2018 31 900 Kč 47SV
1. 6. – 6. 6. 2018 31 900 Kč 47SV

 S časovou slevou 6% cena 29 986 Kč.

Cena obsahuje: letenky Praha – Ponta Delgada (s pře-
stupem) a zpět vč. let. tax ve výši 12 000 Kč, 5x ubytování 
ve  2-3* hotelu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 5x 
snídaně, průvodce, dopravu podle programu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR), výlet za velrybami, 
spropitné a další výše neuvedené služby. Příplatky: jed-
nolůžkový pokoj 4 000 Kč. Minimální počet účastníků: 
8. Garance malé skupiny.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
29. 3. – 3. 4. 2018 31 900 Kč 73SV

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.

Azorské ostrovy leží v  Atlanském oceánu, 
2  hodiny letu z  Portugalska. Díky odlehlosti 
zde nejsou davy turistů. Objevíte ráj zelené 
a modré barvy v rozmanité vegetaci (mj. oblíbe-
né hortenzie), ve vodách jezer uvnitř sopečných 
kráterů a ve vlnách vždy divokého moře. Počasí 
je kromě léta přibližně stejné, teploty se pohy-
bují okolo 20  stupňů. I  proto se můžete bez 
obav vydat na náš další oblíbený zájezd na cen-
trální azorský ostrov Sao Miguel již na  konci 
března o Velikonocích. Kromě krátkých vychá-
zek se vykoupete v termálních pramenech.
1. a  2. den: Odlet z  Prahy s  přestupem na  ost-
rov St.  Miguel. Sopečný masiv Sete Cidades. 
Vyhlídka Vista do Rei, která nabízí jeden z nejkrás-
nějších panoramických výhledů na ostrov a na dvě 
jezera, modré a zelené, v obrovském sopečném krá-
teru s obvodem až 12 kilometrů. 3. den: Možnost 
půldenního lodního výletu na  pozorování vel-
ryb a  delfínů. Odpoledne se podíváme do  hlav-
ního 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 vříd-
ly, které jsou zdrojem léčivého bahna a  minerální 
vody. Návštěva rajské zahrady s jezírky Terra Nostra, 
kde vám vyrazí dech bujná exotická vegetace. 
5.  den: Půldenní výlet k  jezeru uvnitř kráteru 
Lagoa do  Fogo (Ohnivé jezero), po  cestě prohlíd-
ka městečka Ribera Grande malebně položeného 
na vulkanické náhorní plošině. 6. den: Dopoledne 
odlet a po přestupu přílet do Prahy navečer.

Náš tip na  bezpečnou destinaci a  uklidňu-
jící dovolenou. Vrcholy kopců nejsou daleko 
od  moře, proto jsou výhledy na  Atlantik sku-
tečně úchvatné. Obejděte široké krátery býva-
lých sopek porostlé kvetoucími keři hortenzií. 
Vychutnejte si dobré portské víno, osvěžte se 
mořských vzduchem a  koupelemi v  termálních 
koupalištích a  pramenech. Průvodce Patrik 
Dekan navštívil Azorské ostrovy v minulých třech 
letech celkem 8x, procestoval je doslova křížem 
krážem. Krajina plná přírodní a  jezerní zeleně 
a  mnoha odstínů mod-
rých barev moře a  nebe 
vás jistě nadchnou.
Odlet z Prahy do Lisabonu a pak na ostrov Faial. 
Výlet na  sopečný poloostrov Ponta dos Cape-
linhos. Návštěva Muzea vulkanologie u  majáku. 
Vycházka po  okraji kráteru Caldeiro. Trajektem 
Horta – Madalena na  ostrov Pico. Obhlídka uni-
kátních vinic, skrytých mezi lávovými zídkami 
(UNESCO), pak do městečka Lajes do Pico, odkud 
je možnost vyplout na  velrybí safari.  Středověké 
město Angra do Heroísmo (UNESCO) na ostrově 
Terceira. Odlet na ostrov São Miguel. Nenároč-
né túry bujnou vegetací i po vrcholcích vyhaslých 
sopek s  pohledy na  barevná jezera v  jejich nitru. 
Uvidíte např. sopečný masiv Sete Cidades, vyhlíd-
ku na dvě jezera – modré a zelené. Toulání po bí-
lých písčitých plážích i  po  svazích vyhaslých krá-
terů s  výhledy na  oceán. Koupání mezi lávovými 
útesy v nádherných sceneriích. Geotermální oblast 
Furnas s kouřícími gejzíry, koupání v termálních 
pramenech. Odlet do Prahy (s přestupem).

Termín: Cena:  Kód na webu:  
15. 6. – 24. 6. 2018 57 900 Kč 61SV
 Časová sleva 6% do 15. 1. 2018, cena 54 426 Kč.

Cena obsahuje: letenku z  Prahy na  Azorské ostrovy 
(s přestupem) a zpět vč. let. tax ve výši 15 000 Kč, tra-
jekty a lety mezi ostrovy podle programu, dopravu au-
tem, mikrobusem a taxíky, 9x ubytování ve 2-3* hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 8x snídaně, průvod-
ce, cestovní pojištění České pojišťovny a pojištění proti 
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

AZORSKÉ OSTROVY 
od A do Z

Patrik 
Dekan
průvodce zájezdu
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AZORY
Pohodová turistika 
po AZORECH

Ostrov Sao Miguel, 
koupání na Santa 
Maria a malebné 
Porto

Porto a Azory  
nejen pro 55+

Vystoupejte od rozervaných břehů s dramatic-
kými lávovými útesy vzhůru k  oblakům, obe-
jděte široké krátery bývalých sopek porostlé 
kvetoucími keři hortenzií, vykoupejte se v ter-
málních pramenech. Vyrazte s  námi na  turi-
stickou expedici na  tři ostrovy malebného 
souostroví Azory (Azores).
1. den: Z Prahy do Lisabonu a na Azorské ostrovy. 
2. den:  Ostrov  São Miguel prozkoumáme kří-
žem krážem. Nenáročné túry bujnou vegetací i po 
vrcholcích vyhaslých sopek s  pohledy na barevná 
jezera v  jejich nitru. Uvidíte např. sopečný masiv 
Sete Cidades, vyhlídku na  dvě jezera – modré 
a zelené. Toulání po bílých písčitých plážích. Kou-
pání mezi lávovými útesy v nádherných sceneriích. 
3. den: Geotermální oblast Furnas s  gejzíry,  kou-
pání v termálních pramenech. Přírodní rezervace 
Lagoa do Fogo (Ohnivé jezero). 4. den:  SV část 
ostrova s divokým pobřežím a přírodním parkem 
Nordeste. 5. den:  Odlet na  ostrov Faial. Výlet 
na  poloostrov Ponta dos Capelinhos, vyhlídka 
a Muzeum vulkanologie u majáku. 6. den: Výstup 
na  kráter Caldeiro, túra po obvodu kráteru. 
7. den:  Trajektem na ostrov Pico. Obhlídka uni-
kátních vinic, skrytých mezi lávovými zídkami 
(UNESCO). Lajes do Pico – možnost vyplout na vel-
rybí safari. 8. den: Náročný výstup na nejvyšší horu 
Portugalska, vrchol sopky Ponta do Pico (2 351 m n. 
m.). 9. den: Návrat trajektem na ostrov Faial. V pří-
stavu Horta kotví plachetnice a jachty z  celého 
světa. Možnost koupání. 10. den: Odlet zpět.

NÁŠ TIP NA  KLIDNOU DESTINACI. Málo obje-
vená evropská exotika na  samém konci 
Evropské unie a  daleko v  Atlantském oceánu. 
Vychutnejte si dobré portské víno, osvěžte se 
mořských vzduchem a  relaxováním v  termál-
ních koupalištích. Během více jak čtyřden-
ního pobytu na ostrově São Miguel objedeme 
ostrov kolem dokola a seznámíme se s dávnou 
námořní a velrybářskou historií. Ostrov oplývá 
mnoha přírodními krásami. Užijeme si klidu 
a pohody v pěkném hotelu na dohled moře.
Pokud je vám více, jak 55 let, je cena pro vás 
o 2 000 Kč nižší!
1. den: Odpoledne let Praha – Porto (v  době 
tisku plánován 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  dvoupatrovému mostu Dom 
Luis I. Odlet na Azorské ostrovy. 3. den: Sopečný 
masiv Sete Cidades, panoramický výhled na dvě 
jezera, modré a  zelené, v  obrovském sopeč-
ném 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 gejzí-
ry a  horká vřídla. Koupání v  termálních lázních. 
6. den: Přírodní rezervace Lagoa do Fogo (Ohnivé 
jezero), která je bezesporu jednou z  největších 
přírodních atrakcí ostrova. Večeře. 7. den: Anana-
sová plantáž. Odlet do  Porta. Transfer na  hotel. 
8. den: Vyfoťte se v  nejkrásnějším knihkupectví 
světa – secesní Livraria Lello. Večer odlet do Prahy.

Krásným mořem neoplývá pouze Chorvatsko, 
ale i  vzdálené Azorské ostrovy. V  srpnu dosa-
huje voda u ostrova Santa Maria až 22 stupňů. 
Valící se vlny naplňují vodou bazény vybudo-
vané na  pobřeží nebo se zklidní v  lagunách 
mezi černými lávovými skalisky. 
Na ostrově São Miguel navštívíme též koupaliště 
s  teplou termální vodou ve Furnas i  romantic-
kou lagunu v přírodě Caldeira Velha. Relaxační 
ráz zájezdu doplníme lehkými procházkami 
po  azorské přírodě a  ubytováním v  hotelech se 
snídaněmi na pěkných místech. 
1. a  2. den: Cestu do  středu Atlantiku zahájíme 
v  krásném historickém městě Porto (UNESCO) se 
skleničkou portského vína pod unikátním mostem 
Dom Luís I. Odlet na Azory. 3. a 4. den: Křížem krá-
žem prozkoumáme ostrov São Miguel. Nenáročné 
vycházky bujnou vegetací i po vrcholcích vyhaslých 
sopek s  pohledy na  barevná jezera v  jejich nitru. 
Možnost koupání ve  vodách Atlantiku u  lávových 
útesů a v přírodní laguně Caldeira Velha s teplou 
vodou. Přírodní rezervace Lagoa do Fogo (Ohnivé 
jezero) – dno kráteru s  modrý jezerem dlouhým 
dva kilometry. 5. a 6. den: Návštěva Santa Maria. 
Krásné výhledy na  Atlantik může umocnit koupel 
v  jeho vodách. 7.  den: Odlet zpět na  São Miguel. 
Výlet do  Furnasu, koupání v  termálních prame-
nech. 8. den: Odlet s přestupem do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
17. 7. – 26. 7. 2018 48 900 Kč 62SV
2. 10. – 11. 10. 2018 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, tra-
jekt mezi ostrovy, 9x ubytování v turistických hotelech 
(2lůžkové pokoje s příslušentsvím), 9x snídaně, průvod-
ce, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpad-
ku CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 40  EUR, další 
stravu a  výše neuvedené služby. Příplatky: jednolůž-
kový pokoj: 8 000 Kč, cestovní pojištění ČP s rozšířeným 
limitem storna zájezdu 460 Kč. Minimální/maximální 
počet účastníků: 8/16. Garance malé skupiny.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
11. 8. – 18. 8. 2018 45 900 Kč 48SV

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Porta, na Azorské 
ostrovy a  zpět vč. let. tax ve  výši 15  000 Kč, letenku 
(případně trajekt) na  ostrov Santa Maria, dopravu 
podle programu mikrobusem a  taxi, 7x ubytování 
ve  3* hotelech (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
6x snídaně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné cca 15 EUR a  další výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj 7  000 Kč, cestovní 
pojištění ČP s  rozšířeným limitem storna zájezdu 
460 Kč. Minimální počet účastníků: 8 Termín: Cena:  Kód na webu:  

6. 10. – 13. 10. 2018 40 900 Kč 63SV
Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Porta, na  Azorské 
ostrovy a zpět vč. letištních tax ve výši 12 000 Kč, dopra-
vu v  Portu metrem, na  Azorech mikrobusem, 7x  uby-
tování v  turistickém hotelu (2lůžkové pokoje s  příslu-
šentsvím), 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
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eTA Kanada
Cestovní kancelář Periscope 
Skandinávie pořádá každoročně 
poznávací a  turistické zájezdy 
do  Kanady. Kanada je nyní pří-
stupná každému – stačí pouze 
požádat o  elektronické cestovní 
oprávnění (eTA Canada) za 7 CAD 
a  vaše dovolená snů v  Kanadě 
může začít.
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ZÁJEZDY

KANADA

ZÁJEZDY KANADA TURISTIKA KANADA & KANADA

www.kanada-dovolena.cz

UBYTOVÁNÍ AKTIVITY PŮJČOVNA AUT FOTOGALERIE TURISTIKA KANADA

DOVOLENÁ SNŮ VŠECH DOBRODRUHŮ

Dovolená v Kanadě je nemyslitel-
ná bez pobytu v přírodě. Kanada 
nabízí nepřeberné množství ná-
rodních parků a rezervací s dob-
ře značenými turistickými ces-
tami. V  nejznámějších místech 
(Whistler, NP Jasper, NP Banff, NP 
Yoho, ostrov Vancouver) můžete 
očekávat v letních měsících hod-
ně návštěvníků, avšak vždy na-
jdete i mnoho stezek, po kterých 
budete chodit zcela osamoceni. 
Doporučujeme náš zájezd do Ka-
nady v srpnu a v září.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

KANADA – lyžařský ráj  
Whistler a Vancouver
23. 3. 2018 6 dnů
 50 000 Kč

Více informací

Více informací

KANADA – ochutnávka 
zimní divočiny
27. 3. 2018 7 dnů
 53 000 Kč

KANADA & AKTUALITY
INDIVIDUÁLNÍ CESTY
CK Periscope zajišťuje svým kli-
entům služby v Kanadě již 10 let.

AKTIVITY & KANADA
ZIMA
•  běžky, sjezdovky
•  bruslení, hokej
•  sněžné skútry
 JARO, LÉTO, PODZIM
•  turistika
•  cyklistika
•  vodní sporty

REZERVACE on-line
• ubytování Montreal
• ubytování Toronto
• ubytování Vancouver
•  ubytování v zájezdech  

CK Periscope
Kanada – ZAJIŠTĚNÍ 
UBYTOVÁNÍ KDEKOLIV

UBYTOVÁNÍ & KANADA

PŮJČOVNA AUT & KANADA
Půjčení auta v Kanadě je možné 
na letištích nebo i na zastávkách 
dálkových autobusů nebo vlaků. 
Samozřejmostí jsou auta s klima-
tizací, většinou budete řídit auto 
s automatickou převodovkou. 

Kanada má až na  vyjímky bez-
platnou silniční síť, jezdí se 
normálně vpravo. Rádi vám za-
jistíme půjčení auta v  Kanadě. 
Kromě běžného řidičského prů-
kazu je dobré mít s sebou mezi-
národní řidičský průkaz.
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
17. 8. – 26. 8. 2018 65 956 Kč 78SV

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Calgary a zpět vč. 
let. tax (s přestupy) ve výši 27 000 Kč, dopravu mini-
vanem nebo autem, 9x ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích hotelů, ve srubech a apartmánech s koupel-
nou, kuchyňkou a 2-3 ložnicemi, průvodce, vstupné 
do národních parků, cestovní pojištění České pojiš-
ťovny 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 

KANADA – toulky v NP Banff, Jasper a Yoho
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. V  případě času večerní 
prohlídka Calgary. 2. den: Turistické trasy k ledov-
covým jezerům, divokým řekám a  krásným vodo-
pádům. Štíty Skalistých hor nás budou provázet po 
celých 9 dní. Dnes navštívíme Bow Valley Provincial 
Park. 3. den:  Výlet do okolí horského městečka 
Banff. Túra na úbočí téměř třítisícové hory Mt. 
Cascade. 4. den: Dojezd do NP Yoho. Výlet k nesku-
tečně modrému „morénovému“ jezeru Moraine 
Lake pod deseti štíty vyššími 3 000 m. 5. den: Vyso-
ký vodopád Takakkaw Falls, peřeje řeky Kicking 
Horse River a čelo ledovce Emerald Glacier. 6. den: 

Icefield Parkway – jedna 
z  nejkrásnějších horských 
cest na světě, spojující NP 
Banff a Jasper. Zastávky např. ledovcový splaz Bow 
Glacier, jezero tvaru psí hlavy Peyto Lake … 
7. den: NP Jasper a okolí. Krátký výlet do Britské 
Kolumbie, pohledy na její nejvyšší horu Mt. Rob-
son. Ledovcové jezero, do něhož spadá Andělský 
ledovec. 8.  den:  Lodí po krásném Maligne Lake 
kolem nejfotografovanějšího ostrůvku Kanady – 
Spirit Island. 9.  den:  V  oblasti kaňonu Maligne 
Canyon uskutečníme kratší túru.  Cesta zpět opět 
po vyhlídkové silnici Icefield Parkway. Procházka 
kolem jezera Lake Louise. 10. den: Odjezd do 
Calgary a odlet do Prahy. 11. den: Přílet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27. 9. – 4. 10. 2018 42 500 Kč 68SV
Mimořádná sleva 10% při rezervaci a uhrazení 
zálohy 30 % do 15. 1. 2018. Cena: 38 250 Kč.

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Toronta a zpět 
vč. let. tax ve výši 16 000 Kč, dopravu autem nebo 
mikrobusem, 6x ubytování ve dvoulůžkových pokojích 
motelů a chat (2-3 pokoje) s příslušenstvím, průvodce, 
poplatek za přírodní park, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné cca 200 CAD, stravu a výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj v  motelech a  využití 
pokoje v chatě 1 osobou (2-3 pokoje v chatě): 8 000 Kč, 
cestovní pojištění České pojišťovny s rozšířením storna 
zájezdu: 460 Kč. Minimální/maximální počet účast-
níků: 11/23. Garance malé skupiny.

Niagara, Ontario a příroda KANADY
Týdenní ochutnávka kanadského stylu života: 
z  veliké metropole Toronto s  věží CN Tower, 
krásnými mrakodrapy a  hokejovým muzeem 
slávy přes zemědělskou krajinu a  malá měs-
tečka až k pobytu v přírodě. Magnety nenároč-
ného poznávacího zájezdu jsou též Niagarské 
vodopády a provinční přírodní park Algonqui-
ne. Poslední možnost koupání – tato část Kana-
dy leží jižněji než ČR! V září začíná pestrobarev-
ný podzim zajímavý nejen pro fotografy.

1. den: Během dne odlet z Prahy do Toronta (s pře-
stupem). Přílet do správního města provincie Onta-
rio. Vypůjčení minivanu a  transfer na ubytování. 
2. den: Teskně hučí Niagara.  Niagarské vodopá-
dy mají z kanadské strany i pěkné okolí – navštívíme 
půvabné městečko Niagara-On-The-Lake na břehu 
jezera Ontario, v  jehož okolí se pěstuje vinná réva. 
Cestou k  vodopádům Niagara Falls zastavíme na 
pěkných vyhlídkách. Pod vodopády samotné lze 
podniknout plavbu lodí. 3. den: Dopoledne doje-
deme do centra Toronta.  Během dne spatříme jak 
mrakodrapy a  přes 500 m vysokou  věž CN Tower, 
tak najdeme pěkná přírodní zákoutí, třeba na břehu 
jezera. Zájemci mohou navštívit  hokejovou síň 
slávy (Hockey Hall of Fame). Odpoledne se vydáme 
na západ směrem k  dalšímu z  tzv.  Velkých jezer 
(The Great Lakes)  – Hurónskému. 4. den: Větši-
nu dne strávíme v městečku Parry Sound a v  jeho 
okolí. Svou polohou na břehu jezera a  nabídkou 
odpočinkových aktivit je pro turisty velmi atraktivní. 
Můžete  letět hydroplánem  nebo se plavit výletní 
lodí mezi desítkami šérových ostrůvků posetých lesy 
a chatami. Později odpoledne se vnoříme do krajiny 
plné lesů a  jezer, která je pro Kanadu tak typická. 
Příjezd na ubytováni (3 noci). 5. den: Dnešní den si 
užijeme v dalším romantickém prostředí, v provinč-

ním parku Algonquine.  Spatříme losy již cestou 
tam, anebo až při návratu zpět? Vstupné do parku 
je zahrnuto v ceně. 6. den: Znovu se vypravíme na 
některou značenou stezku do pravé kanadské příro-
dy v parku Algonquine. Podle zájmu 2-5hodinová 
vycházka nebo vypůjčení kánoí. Poslední noci jsme 
kdysi říkali „Kanada“. Užijeme si poslední společ-
ný večírek u ohně na břehu jezera? 7. den: Během 
dne odjezd na letiště, odbavení a  navečer odlet 
(s přestupem). 8. den: Během dne přílet do Prahy.

Kanada 
za cenu Islandu:

od 38 250 Kč!

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 ledovci, nabízejí nekonečné možnosti 
pro turistiku. 
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 
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EXOTIKA NA PODZIM

www.skandinavie.cz

         KAZACHSTÁN 
A UZBEKISTÁN

       To nejlepší 
z IZRAELE
V  říjnu se opět vydáme za  přírodou a  památ-
kami Izraele. 6x nocleh v  kvalitních hotelech 
s  polopenzí. Navíc se můžete vydat do  jordán-
ské Petry a vykoupat se v Rudém a Mrtvém moři.
1. den: Odlet z  Prahy do  Tel Avivu. Z  letiště se 
přesuneme na  ubytování. 2. den: Návštěva bazi-
liky Zvěstování Panny Marie a  krátká procházka 
centrem Nazaretu. U Galilejského jezera navštíví-
me 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, potápě-
ní u  korálových útesů, podmořská observatoř 
(vstupy a  doprava místními TAXI není v  ceně 
zájezdu). 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.

NOVINKA Hory, stepi, pouště a  nejbohatší 
města Hedvábné stezky v oázách s neuvěřitel-
nými paláci a mešitami.   
1. den: Odlet z Prahy do Almaty, transfer na hotel 
(3 noci). 2. den: Prohlídka Almaty, park, Green 
Bazar. Nejvýše položené kluziště na světě – Medeo. 
Ze střediska Shymbulak lanovkou na Talgar Peak 
do  výšky 3  200 m n. m. Kok Tobe Hill s  krásným 
výhledem, večeře v  restauraci. 3. den: Kazašská 
vesnice s  jurtami a  jezdci na  koních. Oběd v  tra-
dičním stylu. Představení s cvičenými sokoly a orly. 
Večeře v  restauraci. 4. den: Odlet do  hlavního 
města Uzbekistánu – Taškentu. Při prohlídce uvi-
díme mešitu New Minor, náměstí Nezávislosti, 
sochu Amira Temura, medresu Barak Chán a další. 
Přelet do  Urgenche, ubytování (2 noci). 5. den: 
Prohlídka Chivy – historické centrum Ičan Kala 
(UNESCO), pevnost Kuhna Ark, medresy chána 
Muhammada Rahima II a  Islama Hodži, minaret 
Kalta Minor a  další. Večeře v  restauraci. 6. den: 
Přejezd z  Chivy do  Bukhary tajemnou pouští 
Kyzylkum, zastávka u  řeky Amudarji. Po  příjezdu 
prohlídka medresy Čár Minár, ubytování a  veče-
ře s  folklorním vystoupením. 7. den: Prohlídka 
Bukchary – pevnost Ark, mešita Bolo Hauz, náměs-
tí Kalján se stejnojmennou mešitou i  minaretem 
a medresou Mir-i Arab a další. V pozdní odpoledne 
přejezd do  Samarakandu. Ubytování (2 noci) 
a  večeře. 8. den: Samarkand – náměstí Registán, 
mauzoleum Gúri Emír, Ulugbekova observatoř, 
tržnice Siyob a další. Závěrečná večeře v restaura-
ci. 9. den: Brzy ráno odlet s přestupem do Prahy. Termín: Cena:  Kód na webu:  

5. 10. – 11. 10. 2018 33 900 Kč 38SV
Cena obsahuje: letenku Praha – Tel Aviv a  zpět vč. 
let. tax ve výši 9 000 Kč, dopravu autobusem, 6x uby-
tování v 3* a 4*hotelech (2lůžkové pokoje s příslušen-
stvím), 6x snídaně, 6x večeře, českého průvodce, 
vstupné včetně lanovky, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění CK. Cena neobsahuje: spropitné asi 
30 USD a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 
1lůžkový pokoj: 6  900 Kč. Výlet do  Petry: 8  500 Kč 
(min. 10 os.). Minimální počet účastníků: 20

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 9. – 28. 9. 2018 49 900 Kč 79SV

Cena zahrnuje: Letenky Praha – Almaty  a Samarkand 
– Praha (lety s  přestupem) ve  výši 14  000 Kč, vnitro-
státní let Almaty – Taškent a Taškent – Urgench vč. let. 
tax, dopravu klimatizovaným autobusem, 8x ubyto-
vání v 3*hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 
6x snídaně, 1x oběd, 6x večeře (vč. večeře s folklorním 
vystoupením), průvodce, vstupné dle programu, 
pojištění ČP s  rozšířením storna zájezdu a  pojištění 
proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: vstupní víza 
do Uzbekistánu: 2 600 Kč, spropitné. Příplatky: 1lůž-
kový pokoj: 3 500 Kč. Minimální počet účastníků: 10

         NEPÁL a INDIE 
– poznání pro každého

Termín: Cena:  Kód na webu:  
14. 11. – 28. 11. 2018 51 900 Kč 83SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Káthmándú, do Dillí 
a  zpět vč. let. tax ve  výši 22  000 Kč, dopravu dle pro-
gramu autobusy, auty a vlakem, 13x ubytování v  jed-
noduchých turistických hotelech (dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím), českého nebo slovenského průvod-
ce, vstupy do  památek dle programu, cestovní pojiš-
tění UNIQA K7C a pojištění CK proti úpadku. Cena ne-
obsahuje: stravu (cca 5-10 EUR/den), víza do Nepálu 
(cca 25  USD) a  Indie (cca 50 USD), fakultativní výlety 
a další neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový po-
koj: 6 700 Kč. Minimální počet účastníků: 8. Garance 
malé skupiny.

POZNÁVACÍ zájezd pro všechny, kdo se chtějí 
podívat do  země oblíbené horolezci a  turisty. 
My ale nebudeme potřebovat ani těžké poho-
ry, ani expediční stany: spát budeme v hotelech 
a pohybovat se v nadmořských výškách od 200 
(NP Chitwan) do  1  400 m n. m. (Káthmándú). 
Bohatou historii a  nejkrásnější zákoutí zají-
mavé země pod Himálají poznáme „nalehko“, 
pouze s fotoaparátem. Pak budeme pokračovat 
na 4denní poznávání Indie, při kterém navštíví-
me hlavní město New Delhi a skvostné památ-
ky v jeho okolí. Očkování do Nepálu není povin-
né. Teploty před den mohou být až 30 stupňů, 
v noci okolo 15 až 20.
Let s  přestupem, z  Prahy s  průvodcem, z  Vídně 
samostatně. Káthmándú – mj.  náměstí Dur-
bar  s  typickými nepálskými pagodami, nej-
větší buddhistická stupa na  světě  Budha-
náth  (UNESCO), Swayabunáth – Opičí chrám. 
Královské město  Bhaktapur (UNESCO) – čtyři 
živá náměstí, nejvyšší pagoda v Nepálu atd. Auto-
busem do NP Chitwan v džungli, sloní safari, kou-
pání slonů, pozorování ptáků. Přesun  do  maleb-
ného města Pokhara. Oddech na  břehu  jezera 
Feva  Lake, různé aktivity. Přelet do  Indie –  New 
Delhi, Červená pevnost a  India gate. Vlakem 
do  města Agra, prohlídka  údajně nejkrásněj-
ší stavby světa mauzolea Taj Mahal.  Návště-
va  Amritsaru a  hlavně jeho  Zlatého chrámu. 
Nákupy v  Dillí na  početných tržištích. Odlet 
do Evropy.
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
8. 12. – 17. 12. 2018 66 900 Kč 15SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Kapské Město 
a  Johannesburgh – Praha (lety s  přestupem) a  vnit-
rostátní lety Kapské Město – Nelspruite a Nelspruite 
– Johannesburgh celkem ve výši 27 000 Kč vč. let. tax, 
dopravu mikrobusem na místě, 8x ubytování ve 2lůž-
kových pokojích s  příslušenstvím (hotel, penzion, 
rondavely), 4x snídaně, vstup do  národních parků, 
průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně stor-
na u  České pojišťovny a  pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné, jízdné na lanovku, ranní 
a  večerní safari, ochutnávku vína, další stravování 
a výše neuvedené služby. Příplatek: 1lůžkový pokoj 
na vyžádání. Slevy: Na tento zájezd platí pouze věr-
nostní sleva. Minimální počet účastníků: 6

Termín: Cena:  Kód na webu:  
22. 11. – 1. 12. 2018 63 900 Kč 04SV

Cena zahrnuje: letenky z Prahy do Limy, Cuzca a zpět 
vč. let. tax ve výši cca 30 000 Kč – přesná cena bude 
uveřejněna na webu cca 20. 12. 2017, dopravu dle 
programu mikrobusem, taxi a vlakem, 8x ubytování 
v pensionech a hotelech ve dvoulůžkových pokojích 
(většinou s WC a sprchou na pokoji, jinde na patře), 
6x snídani, půldenní vstupné do Machu Picchu, prů-
vodce, cestovní pojištění České pojišťovny a pojištění 
proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: jinou dopravu, 
večeře (10-15 USD/den), vstupné do památek a místní 
průvodce, např. povinný místní průvodce na Machu 
Picchu (cca 200 USD = ekvivalent 4 500 Kč), spropitné. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj 8  000 Kč, rozšířený 
vstup na Machu Picchu s možností výstupu na Huayna 
Picchu: 500 Kč. Minimální počet osob: 10

Dny i noci v parku jsou nezapomenutelné, noc 
je teplá, grilujeme, za plotem jsou slyšet zvuky 
zvěře. Těšíme se na zítřejší safari…
1. den: Odlet z  Prahy do  Kapského Města s  pře-
stupem. Ubytování (3 noci). 2. den: Celý den strá-
víme na Kapském poloostrově. Navštívíme maják 
na  mysu Dobré naděje a  uvidíme kolonii tučňá-
ků na  Boulders beach. 3. den: Vyjedeme lanov-
kou na  Stolovou horu, odkud je opravdu úžasný 
výhled. Odpoledne navštívíme oblast Stellenbosh 
a ochutnáme místní vína. 4. den: Po snídani odle-
tíme do  Nelspruit a  přesuneme se na  ubytování 
do  Graskop. 5. den: Dnes uvidíme Bourke‘s Luck 
Potholes, Blyde River Canyon, pohoří Three Ronda-
vels a vstoupíme do Krugerova národního parku. 
Ubytování v  NP (4 noci). 6.-9.  den: Krugerův 
národní park. Budeme pozorovat zvěř jak z naše-
ho mikrobusu, tak na  povolených zastávkách, 
která jsou jediným místem, kde je možné vozidlo 
opustit. Ranní i večerní organizované safari v ote-
vřeném voze. 9.  den: Odjezd z  parku na  letiště 
v  Nelspruit a  odlet do  Johannesburgu. Přestup 
na mezinárodní let. 10. den: Přílet do Prahy.
Program může být upraven v závislosti na aktuál-
ních letových časech. 

Pro první dotek s Jižní 
Amerikou doporučuje-
me oblast města Cuzco, 
které bývalo centrem rozvinuté Incké říše. 
Cuzco samotné má nepopsatelnou atmosféru 
kombinující staré památky a barevnost tržišť 
a butiků. Navíc je nádherně rozloženo pod 
věncem hor. Pak se vydáme do krásného měs-
tečka Pisac a nakonec navštívíme bájné Machu 
Picchu. Po zájezdu se jistě budete těšit na další 
cesty do rozmanitých koutů tohoto barevného 
kontinentu se srdečnými lidmi.  
1. a 2. den: Odlet z Prahy do Limy s přestu-
pem. Prohlídka historického centra (UNESCO). 
3. den: Odlet přes pohoří Kordillery a planinu 
Altiplano do Cuzca. Prohlídka hlavního města 
bývalé Incké říše. Cuzco je právem na seznamu 
UNESCO. Krásné město umístěné ve svazích pod 
horami dodnes oplývá umem lidových řemesl-
níků, výtvarníků a hudebníků. 4. a 5. den: Pev-
nost Sacsayhuaman vévodící Cuzcu, incké lázně 
Tambo Machay a malebné městečko Pisac (2 noci), 
zde návštěva nejkrásnějšího peruánského trhu 
a incké pevnosti. 6. den: Posvátné údolí řeky 
Urubamba, vlakem do Aguas Calientes (2 noci). 
7. den: Machu Picchu, zdatnější mohou vyšplhat 
na vrchol Huayna Picchu – nezapomenutelný 
pohled na obrovské rozvaliny záhadného města 
Inků. 8. den: Návrat vlakem do Cuzca. Individu-
ální volno. 9. a 10. den: Odlet do Limy a do Prahy.

       PERU        JAR – Kapské 
Město a Krugerův NP

       NOVÝ ZÉLAND  
– Jižní ostrov

facebook.com/periscope.cz

Petr 
Burian
průvodce zájezdu
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Pro zájezdy z cyklu Svět s průvodci Periscope 
používáme dvoulůžkové pokoje se sociálním pří-
slušenstvím (koupelna, WC). Na Novém Zélandu 
jde o střední kategorii ubytování v motelech.
1. a 2. den: Let s mezipřistáními na Nový Zéland. 
3. den: Christchurch – metropole Jižního ostro-
va, termální prameny – Hammer Springs. 4. den: 
S  krásnou přírodou Nového Zélandu se budeme 
i nadále seznamovat při cestě vnitrozemím. NP 
Nelson Lakes. 5. den: Kouzelná krajina fjordů, 
ostrůvků a modrozelených zátok s bílými plachta-
mi plachetnic – oblast Malborough Sound. 6. den: 
Procházka po přejezdu do pobřežního národní-
ho parku Abel Tasman. Koupání na písečných 
plážích. 7. den: Přejezd do NP Paparoa – pobřež-
ní pralesy, vápencové útesy a kaňony. Pancake 
Rocks (viz obr. nahoře) u přímořského letoviska 
Punakaiki – bizarní skály ve tvaru palačinek vytvo-
řené rozdílným zvětráváním vápencovo-jílového 
pobřeží. 8.  den: Hokitika – město na pobřeží 
s nádhernými plážemi a možnostmi nákupu suve-
nýrů z cenného zeleného kamene „pounamu“ (nef-
rit). 9. den: Cesta do NP Westland – země vysokých 
horských štítů a  hustých deštných pralesů. Svět 
sněhu a ledu: ledovec Fox glacier, možnost výletu 
helikoptérou nad ledovec. 10.  den: Průjezd prů-
smykem Haast do Wanaky, ležící u stejnojmenné-
ho jezera. Puzzling World – bludiště a svět optic-
kých klamů. 11. den: Výlet do okolních hor, lehká 
túra. 12. den: Přejezd do bývalého zlatokopeckého 
městečka Arrow Town. 13. den: Malebná cesta do 
NP Fiordland a nahlédnutí do jinak nedostupné 
krajiny fjordů a  hor: Milford Sound. Za pěkného 
počasí jedno z nejkrásnějších míst na Zemi. Plavba 
po fjordu. 14.  den: Delší přejezd na východní 
pobřeží. 15.  den: Výlet za pozorováním kolonií 
tučňáků na poloostrově Otago Peninsula a na 
obří kamenné koule Moeraki boulders. 16.  den: 
Christchurch – návštěva Muzea Antarktidy. 
Největší mraznička na světě, kam můžete vstoupit 
a vyzkoušet si pocity při vichřici až -40  °C. Odlet 
s mezipřistáním domů (17. den).

Termín: Cena:  Kód na webu:  
23. 11. – 9. 12. 2018 79 900 Kč 85SV


