
P E R I S C O P E
SVĚT 2019

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

SVĚT S PRŮVODCI CK PERISCOPE SE VÁM PRÁVĚ OTEVÍRÁ!

OBNOVENÉ ZÁJEZDY:

PERU
HOLANDSKO

NOVÝ ZÉLAND
TRADIČNÍ ZÁJEZDY:

AZORY
MADEIRA
KANADA

A DALŠÍ

PŘEDNÁŠKY
 20. 11. 2018  Madeira, Plzeň, Dominik centrum  

(Tomáš Hájek)
 10. 1. 2019  Madeira a Azory, Olomouc,  

Kino Metropol (Patrik Dekan)
 17. 1. 2019  Kanada, Zlín, Hvězdárna  

(Patrik Dekan)
 18. 1. 2019  Madeira, Brno, veletrh GO  

(Antonín Novák)
 29. 1. 2019  Kanada, Praha, Nová Beseda  

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

Severočeská věd. knihovna 
(Václav Bacovský)

 25. 2. 2019  Madeira a Azory, Ostrava,  
KD Ostrava (Patrik Dekan)
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JARNÍ INSPIRACE
       ANDALUSIE, 
festival v Seville

       Tajemná a bájná 
GRUZIE

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, jíž dominuje nepře-
hlédnutelná pestrost, bohaté olivové háje 
a úchvatné mořské i oceánské pobřeží, ale své 
neopakovatelné kouzlo nabízí i  již zmíněné 
starobylé historické památky, vynikající místní 
gastronomie a  působivý folklor – především 
flamenco. 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 nezapome-
nutelné město! Naším záměrem je zažít festivalový 
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 muslimská 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 nejvyhlášenější právě v  Granadě. 
Vstupné do Alhambry je zahrnuto v ceně zájez-
du. Přesun do Malagy. 8. den: Odlet do Prahy

Tbilisi a  okolí, oblast 
Velkého Kavkazu s mytic-

kou horou Kazbek. Klášter Davida Garedži u hra-
nic s Ázerbajdžánem. Ubytování ve 4* hotelech 
v centru Tbilisi, skvělá polopenze, vstupy v ceně!
1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Tbilisi. Z letiš-
tě se přesuneme do  hotelu. 2. den: Celodenní 
prohlídka Tbilisi, lanovkou vyjedeme na  pevnost 
Narikala, projdeme se starým městem kolem 
mešity a  sirných lázní, navštívíme pravoslavnou 
katedrálu Nejsvětější Trojice a  Národní muze-
um, kde je uložen zlatý poklad. Večeře v  restau-
raci s  programem tradičních tanců. 3.  den: 
Polopouštní krajinou se vydáme ke  klášteru 
Davida Garedži, prohlédneme si klášter Lavra 
Monastery a projdeme se u jeskyní Udabno. Oběd 
bude formou pikniku. Dále navštívíme jedno 
z hlavních poutních míst v Gruzii – klášter Bodbe. 
Večeře v místní rodině v městečku Sighnagi, večer 
přejezd zpět na  ubytování v Tbilisi. 4. den: Tento 
den se vydáme do  oblasti Velkého Kavkazu, cestou 
navštívíme klášter Jvari a  pevnost Ananuri. Z  měs-
tečka Stepancminda vyjedeme vozy 4x4 ke  kostelu 
sv. Trojice (Gergeti) s  úchvatnými pohledy na  masiv 
Kazbeku (5 047 m  n.  m.). Ubytování v  3* hotelu 
Gudauri (2  196 m n.  m.), večeře. 5. den: Nejprve 
navštívíme Mtskhetu, jedno z  nejstarších měst 
Gruzie, kde si prohlédneme interiér katedrá-
ly Svetitskhoveli (UNESCO). V  Gori navštívíme 
Stalinovo muzeum. Po  návratu do Tbilisi zbude 
v podvečer čas na individuální procházku městem 
nebo návštěvu restaurace. 6. den: V ranních hodi-
nách transfer na letiště a odlet do Prahy. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
5. 5. – 12. 5. 2019 28 900 Kč 08SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Malaga (s  přestu-
pem) a zpět vč. let. tax, dopravu autobusem, 7x ubyto-
vání ve 3* hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 
7x snídaně, průvodce, vstupné do Alhambry, cestov-
ní pojištění včetně storna UNIQA K7C a  pojištění CK. 
Cena neobsahuje: vstupné cca 80 EUR a  další výše 
neuvedené služby. Příplatky: 6x večeře: 2 500 Kč (min. 
10 osob), jednolůžkový pokoj: 6  000 Kč. Minimální 
počet účastníků: 25.

       HOLANDSKO
– Amsterdam 
a rozkvetlá krása 
Autobusový zájezd do  nejznámějších míst 
Holandska v  době oslavy Dne krále. Pouze 
s jedním nočním přejezdem. Průvodcem zájez-
du bude Fero Michlík.
Bohatý program v  zemi, 
ve  které se dlouhé roviny 
plné zeleně, pasoucího se 
dobytka a  kanálů s  pro-
plouvajícími loďkami střídají s úhledně upravenými 
městečky a vesnicemi. Prohlédneme si větrné mlýny, 
největší evropský květinový park, přímořské lázeň-
ské městečko, ochutnáme holandský sýr, nakláda-
ného herinka nebo smažené čerstvé rybí speciality.

1. den: Brzy ráno svoz z  Brna. Z  Prahy mikro-
busem, pozdě večer příjezd na  nocleh. 2. den: 
Vyhlášený sýrový trh v Alkmaaru. Hlavními akté-
ry toho představení budou nosiči v  bílých uni-
formách, slamácích a  s  trakaři plně naloženými 
obrovskými bochníky sýra. Volendam – malebná 
tradiční rybářské vesnice na  břehu jezera Mar-
kermeer. 3. den: Dnes Holandsko oslavuje svého 
krále Willema-Alexandra. Oslavy známé dříve jako 
Queen´s Day se proměnily na King´s Day. Záplava 
oranžové barvy a neutuchajícího veselí nás pohltí 
všude, kam se podíváme, i v Keukenhofu – největ-
ším květinovém parku v  Evropě i  v  Maduroda-
mu (Holandsko v miniatuře, modely nejznámějších 
památek a  staveb včetně pohyblivých aut, vlaků 
a  lodí). 4. den: Amsterodam budeme pozorovat 
z  paluby lodi při plavbě sítí kanálů, projdeme se 
ulicemi města. Individuální volno na  muzea. Přes 
noc cesta zpět. 5. den: Příjezd kolem poledne. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
25. 4. – 29. 4. 2019 16 500 Kč 06SV

Cena obsahuje: dopravu mikrobusem, 3x ubyto-
vání v  hotelu (2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 
3x  snídaně (z  toho 1x formou balíčku), průvodce, 
cestovní pojištění včetně storna UNIQA K7C a  pojiš-
tění CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 60 EUR, další 
výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 
2 000 Kč. Minimální počet účastníků: 15

František  
Michlík
průvodce 
zájezdu

Termín: Cena:  Kód na webu:  
7. 5. – 12. 5. 2019 29 700 Kč 24SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Tbilisi a  zpět vč. 
let. tax (let s  přestupem), dopravu mikrobusem, 
5x  ubytování v  hotelu (2lůžkové pokoje s WC a  spr-
chou), 4x snídaně (mimo poslední den), 3x večeře 
(v  restauraci, v  místní rodině a  v  hotelu), oběd for-
mou pikniku, vstupné dle programu, cestu vozem 
4x4 na Gergeti, průvodce, cestovní pojištění včetně 
storna UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena neobsahu-
je: spropitné cca 10 EUR/os. místnímu řidiči, další 
výše neuvedené služby. Příplatek: 1lůžkový pokoj: 
6 300 Kč. Minimální počet účastníků: 10

NOVINKA

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

facebook.com/periscope.cz

Lisabon je nádherné město s  jihoevropským 
stylem, pohodovou atmosférou a  příjemným 
klimatem. Při návštěvě této multikulturní por-
tugalské metropole budete mít možnost po-
znat i krásné okolí města, jen ten čas by měl utí-
kat pomaleji. Pojeďme spolu na nejzápadnější 
výběžek evropské pevniny!
1. den:  Večer odlet z  Prahy do  Lisabonu. Transfer 
na  hotel metrem. 2. den:  Po  snídani se vydáme 
na  procházku centrem města na  náměstí Praça 
do  Comércio (Obchodní náměstí). Poté nás čeká 
výstup na  maurský hrad sv. Jiří (Castelo do  Sao 
Jorge). Odtud je nádherný výhled na  město 
i  na  řeku Tejo, která nedaleko Lisabonu ústí 
do Atlantiku. Odpoledne si prohlédneme Alfamu, 
nejstarší část města s  úzkými uličkami, jež byla 
středověkou arabskou (maurskou) osadou, a  lisa-
bonskou katedrálu. 3. den:  Za  dalšími nezapo-
menutelnými zážitky se vypravíme mimo centrum 
tramvají do  čtvrti Belém, odkud se v  15. století 
vyráželo za námořními objevy. Tento zlatý věk Lisa-
bonu připomíná nevelká, ale o  to více okouzlující 
věž Torre de Belém, a  blízký klášter Jeronimos. 
Obě památky jsou na seznamu UNESCO. Dále uvi-
díme např. památník portugalských objevitelů 
a  dlouhý most Vasco da Gama. Navečer mohou 
zájemci dojet lanovkou nad pobřežím na výstavi-
ště EXPO. 4. den: Individuální volno nebo fakulta-
tivní výlet s průvodcem mimo město. Můžeme se 
vydat do pohádkového zámku Sintra, kde navští-
víme Královský palác s nádhernou okolní vegetací. 
Poté přejedeme k nejzápadnějšímu výběžku Portu-
galska a  evropské pevniny Cabo da Roca. Návrat 
do Lisabonu. 5. den: Dopoledne individuální volno. 
Kolem oběda transfer na letiště a odlet do Prahy.

LISABON a okolí 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
10. 4. – 14. 4. 2019 19 900 Kč 76SV
Cena obsahuje: letenky z Prahy vč. let. tax (přímý let), 
transfer z letiště do hotelu a zpět, 4x ubytování v hote-
lu se snídaní, průvodce, cestovní pojištění K7C a pojiš-
tění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 
50 EUR, jízdenky na místní dopravu, fakultativní výlety. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 3 500 Kč, letenka z Víd-
ně na vyžádání. Minimální počet účastníků: 12.

Lisabon a Madeira
Poznávání a  výšlapy kolem levád. Mořský 
vzduch a  bujná vegetace s  mnoha druhy 
květin vás nenechají na  pochybách, že jste 
v  subtropech. Bonusem zájezdu jsou dva dny 
v Lisabonu!
1. den: Časný ranní odlet z  Prahy do  Lisabonu. 
Transfer do  hotelu metrem. Prohlídka historic-
kého centra Lisabonu a hradu sv. Jiří. Alfama – 
nejstarší část města s úzkými uličkami, lisabonská 
katedrála a  další památky. 2. den: Mimo cent-
rum navštívíme starobylou čtvrť Belém se dvěma 
památkami UNESCO: Belémská věž a  klášter 
Jeronimos. Večerní let do  Funchalu a  transfer 
do  hotelu v  centru. 3. den: Prohlídka středu 
města, čtvrť Monte, tropická zahrada, muzeum 
minerálů, ochutnávka madeirského vína. 4. den: 
Přejezd horskou silnicí do sedla Eira do Serrado. 
Výstup na plošinu s výhledem do „Údolí jeptišek“. 
Odpoledne výšlap po vyprahlém poloostrově Sao 
Lourenço. 5. den: Návštěva vesničky Ribeiro Frio. 
Procházka krátkou levádou na  vyhlídku Balcoes 
a  pak další levádou s  několika krátkými tunely 
do Portely. 6. 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. 7. den: 
Autobus nás doveze na  vrchol Pico de Arieiro. 
Pěšky na  vyhlídku Ninho da Manta. Poté přejezd 
přes obec Sao Vicente. Koupání v  lávových jezír-
kách v  městečku Porto Moniz. Návrat vyhlídko-
vou silnicí. 8. den: Dopoledne volno ve Funchalu, 
odpolední odlet do ČR přímým letem.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 5. – 27. 5. 2019 28 900 Kč 09SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Lisabon – Funchal 
a zpět vč. let. tax, 7x ubytování ve 3* hotelu v Lisabonu 
a v centru Funchalu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 
7x snídaně, průvodce, dopravu podle programu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti úpadku 
CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 35 EUR + sjezd 
na  saních od  30 EUR), spropitné a  další výše neuve-
dené služby. Příplatky: 5x večeře: 2 600 Kč, 1lůžkový 
pokoj: 4 000 Kč. Minimální počet účastníků: 14.
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Porto a Azory  
nejen pro 55+

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, panoramatický výhled na dvě jeze-
ra, modré a zelené, v obrovském sopečném krá-
teru s  obvodem až 12  kilometrů. Večeře. 4.  den: 
Prohlídka nejrušnějšího města ostrova Ponta Del-
gada, 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  největších přírodních atrakcí 
ostrova. Večeře. 7. den: Ananasová plantáž. Odlet 
do Porta. Transfer na hotel. 8. den: Vyfoťte se v nej-
krásnějším knihkupectví světa – secesní Livraria 
Lello. Večer odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
13. 6. – 20. 6. 2019 40 900 Kč 63SV
4. 7. – 11. 7. 2019 40 900 Kč 63SV

5. 10. – 12. 10. 2019 38 900 Kč 63SV
Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Porta, na  Azor-
ské ostrovy a zpět vč. letištních tax, dopravu v Portu 
metrem, na Azorech mikrobusem, 7x ubytování v turi-
stickém hotelu (2lůžkové pokoje s  příslušentsvím), 
7x  snídaně, 3x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C vč. storna 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 dal-
šími slevami. Minimální počet účastníků: 10.
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
14. 6. – 21. 6. 2019 27 500 Kč 69SV 

30. 8. – 6. 9. 2019 27 500 Kč 69SV
V roce 2019 již popáté uspořádáme zájezd Silvestr 
na Madeiře – rezervujte včas. Kód na webu: 28SV. 

Cena obsahuje: letenky Praha – Funchal a  zpět vč. 
let. tax, 7x ubytování ve 3* hotelu v centru Funchalu 
(2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou, bez ledničky), 
7x snídaně, průvodce, dopravu podle programu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a  pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné asi 
30 EUR, katamarán cca 35 EUR, zahrady 6-13 EUR, 
lanovka cca 10 EUR, spropitné a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: 5x večeře 2  600 Kč, jednolůžkový 
pokoj: 4 000 Kč. Pozn.: Večeře je podávána v hotelo-
vé restauraci. Večeře v  restauracích ve  městě bývají 
i  levnější. Minimální počet účastníků: 10. Garance 
menší skupiny. 

MADEIRA
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MADEIRA  
– dovolená v ráji
Poznávání, výšlapy kolem levád, odpočinek, 
zábava (festivaly, karneval, silvestr) … Mořský 
vzduch a  bujná vegetace s  mnoha druhy kvě-
tin vás nenechají na  pochybách, že jste v  sub-
tropech. Již desátým rokem vás zveme na příjem-
ný portugalský ostrov Madeira. Garantujeme léty 
ověřený příjemný hotel kategorie cca 3* s  tera-
sou v centru Funchalu a malé skupiny cestujících.

V červnovém termínu se na Madeiře koná Festival 
Atlantico doprovázený celý měsíc různými kul-
turními akcemi, které vyvrcholí každou sobotu 
velkolepým ohňostrojem.
V zářijovém termínu se na Madeiře koná Festival 
vína doprovázený mnoha folklorními akcemi, které 
mají spojitost s  vinobraním. Dne 1. září prochází 
městem slavnostní alegorický historický průvod. 

MADEIRA – turistika

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

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27. 5. – 3. 6. 2019 27 900 Kč 41SV
26. 7. – 2. 8. 2019 27 900 Kč 41SV

27. 9. – 7. 10. 2019 29 900 Kč 41SV
Cena obsahuje: letenky Praha – Funchal a  zpět vč. 
let. tax, 7x ubytování ve 3* hotelu v centru Funchalu 
(2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou, bez ledničky), 
7x snídaně, průvodce, dopravu podle programu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a  pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné asi 
30 EUR, katamarán cca 35 EUR, zahrady 6-13 EUR, 
lanovka cca 10 EUR, spropitné a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: 5x večeře 2  600 Kč, jednolůžkový 
pokoj: 4 000 Kč. Pozn.: Večeře je podávána v hotelo-
vé restauraci. Večeře v  restauracích ve  městě bývají 
i  levnější. Minimální počet účastníků: 10. Garance 
menší skupiny. 

MADEIRA – turistika, 
poznávání 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 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 a ubytování na 3 noci 
na  severozápadním cípu Madeiry v  Porto Moniz. 
2.  den: Několikahodinová vycházka v  okolí ves-
ničky Lamaceiros. V Porto Moniz koupání ve svě-
tově proslulých lávových bazénech. 3. den: 
Projedeme se cestou plnou vyhlídek po  rozekla-
ném severním pobřeží a vydáme 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, 
kde se nám za příznivého počasí otevřou výhledy 
do všech stran. Z horského průsmyku Encumeada 
se vydáme vysokohorskou krajinou až do Achady 
do Teixeira. Po  cestě budeme procházet pod nej-
vyšším madeirským vrcholem Pico Ruivo, kam se 
zájemci mohou také vydat. Přesun na  ubytování 
do  hlavního města 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 pro-
cházce k vyhlídce Balcoes nás bude čekat několika-
hodinová cesta podél levády do Portely. 7. den: 
Stezka do  Porto da Cruz, která nabízí strhující 
výhledy na divoké severní pobřeží. 8. den: Odlet 
přímým letem do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2. 8. – 9. 8. 2019 27 900 Kč 66SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Funchal a  zpět vč. 
let. tax, 7x ubytování v  hotelech (2lůžkové pokoje 
s WC a sprchou, bez ledničky), 7x snídaně, průvodce, 
dopravu podle programu, cestovní pojištění UNIQA 
K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné cca 30 EUR, katamarán cca 35 
EUR, zahrady 6-13 EUR, lanovka cca 10 EUR, spropitné 
a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 5x večeře 
2 600 Kč, jednolůžkový pokoj: 4 000 Kč. Pozn.: Večeře 
je podávána v  hotelové restauraci. Večeře v  restau-
racích ve  městě bývají i  levnější. Minimální počet 
účastníků: 10. Garance menší skupiny. 

NOVĚ UPRAVENÝ PROGRAM  

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

V roce 2019 již popáté uspořádáme zájezd 

SILVESTR NA MADEIŘE 
Rezervujte včas. Kód na webu: 28SV
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AZORY

facebook.com/periscope.cz

Velikonoční relax
na AZORECH 
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 Mi guel již koncem 
dubna o Velikonocích. Kromě krátkých vychá-
zek se vykoupete v termálních pramenech.
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 
panoramatických výhledů na ostrov a na dvě jezera, 
modré a  zelené, v  obrovském sopečném kráteru 
s obvodem až 12 kilometrů. 3. den: Možnost půl-
denního lodního výletu na  pozorování velryb 
a  delfínů. Odpoledne se podíváme do  hlavního 
města Ponta Delgada, mj. na  tržiště, kde si může-
me 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 vyrazí 
dech 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  přestupu 
přílet do Prahy navečer.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
19. 4. – 24. 4. 2019 32 500 Kč 73SV
Cena obsahuje: letenky Praha – Ponta Delgada 
(s přestupem) a zpět vč. let. tax, 5x ubytování ve 2-3* 
hotelu (2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 5x snída-
ně, průvodce, dopravu podle programu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C včetně storna a  pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR), 
výlet za velrybami, spropitné a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj 4 000 Kč. Mini-
mální počet účastníků: 8. Garance menší skupiny.

AZORY – krásy 
ostrova Sao Miguel 
Azorské ostrovy leží v Atlanském oceánu, 2 hodi-
ny letu z Portugalska. Díky odlehlosti zde nejsou 
davy turistů. Objevíte ráj zelené a modré barvy 
v  rozmanité vegetaci (mj. oblíbené horten-
zie), ve  vodách jezer uvnitř sopečných kráterů 
a ve vlnách vždy divokého moře. Počasí je kromě 
léta přibližně stejné, teploty se pohybují okolo 
20 stupňů. Společně navštívíme hlavní ostrov 
Sao Miguel. Ostrov plný přírodních krás a  zají-
mavostí projedeme doslova křížem krážem. 
Vrcholy kopců nejsou daleko od  moře, proto 
jsou výhledy na  Atlantik skutečně úchvatné. 
Kromě krátkých vycházek se vykoupete v  ter-
málních pramenech. Garance menší skupiny.
1. a 2. den: Odlet z Prahy s přestupem na ostrov 
St. Miguel. Sopečný masiv Sete Cidades. Vyhlídka 
Vista do  Rei – nejkrásnější výhled na dvě jezera, 
modré a  zelené, v  obrovském sopečném kráteru. 
3. den: Možnost půldenního lodního výletu na   
pozorování velryb a  delfínů. Ponta Delgada, mj. 
tržiště, kde si můžeme vychutnat místní speciali-
ty (ananas). 4.  den: Výlet do Furnasu, známého 
sopkou a tzv. Caldeiras s kouřícími gejzíry a hor-
kými vřídly. 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 
prohlídka městečka Ribera Grande, malebně polo-
ženého na  vulkanické náhorní plošině. 6. den: 
Dopoledne odlet a po přestupu přílet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
7. 5. – 12. 5. 2019 31 900 Kč 47SV

10. 9. – 15. 9. 2019 31 900 Kč 47SV
Cena obsahuje: letenky Praha – Ponta Delgada 
(s přestupem) a zpět vč. let. tax, 5x ubytování ve 2-3* 
hotelu (2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 5x snída-
ně, průvodce, dopravu podle programu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C včetně storna a  pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (asi 30 EUR), 
výlet za velrybami, spropitné a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj 4 000 Kč. Mini-
mální počet účastníků: 8. Garance menší skupiny.

Pohodová turistika 
po AZORECH
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  turis-
tickou expedici na tři ostrovy malebného souo-
stroví Azory (Azores).
1. den:  Z  Prahy do  Lisabonu a  na  Azorské ost-
rovy. 2. den:  Ostrov  São Miguel prozkoumáme 
křížem krážem. Nenáročné túry bujnou vegetací 
i po vrcholcích vyhaslých sopek s pohledy na barev-
ná jezera v jejich nitru. Uvidíte např. sopečný masiv 
Sete Cidades, vyhlídku na  dvě jezera – modré 
a  zelené. Koupání mezi lávovými útesy v  nád-
herných sceneriích. 3. den: Geotermální oblast 
Furnas s  gejzíry,  koupání v  termálních prame-
nech. Přírodní rezervace Lagoa do  Fogo (Ohnivé 
jezero). 4.  den:  SV část ostrova s  divokým pobře-
žím 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 unikátních vinic, skrytých mezi lávo-
vými zídkami (UNESCO). Lajes do Pico – možnost 
vyplout na velrybí safari. 8. den: Výstup v případě 
volné kapacity na nejvyšší horu Portugalska, vrchol 
sopky Ponta do Pico (2 351 m n. m.). 9. den: Návrat 
trajektem na  ostrov Faial. V  přístavu Horta kotví 
plachetnice a  jachty z  celého světa. Možnost kou-
pání. 10. den: Odlet zpět.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2. 7. – 11. 7. 2019 48 900 Kč 62SV
23. 8. – 1. 9. 2019 48 900 Kč 62SV

24. 9. – 3. 10. 2019 46 900 Kč 62SV
Cena obsahuje: letenku z  Prahy na  Azorské ostrovy 
a  zpět (s  přestupy) vč. let. tax, letenku mezi ostrovy, 
dopravu mikrobusem, trajekt mezi ostrovy, 9x ubytová-
ní v turistických hotelech (2lůžkové pokoje s WC a spr-
chou), 9x snídaně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné cca 40  EUR, výstup na  Pico Mountain s  hor-
ským vůdcem: cca 50 EUR, další stravu a výše neuvede-
né služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 8 000 Kč, ces-
tovní pojištění ČP včetně storna s  rozšířeným limitem 
storna zájezdu 560 Kč. Minimální/maximální počet 
účastníků: 8/16. Garance menší skupiny.

Zd
e 

uv
eř

ej
ně

né
 p

op
is

y 
zá

je
zd

ů 
ne

lz
e 

po
va

žo
va

t z
a 

na
bí

dk
u 

k 
uz

av
ře

ní
 s

m
lo

uv
y 

o 
zá

je
zd

u.



70

fo
to

: P
at

rik
 D

ek
an

KANADA

Termín: Cena:  Kód na webu:  
15. 6. – 22. 6. 2019 42 500 Kč 68SV
Časová sleva 6 % do 14. 12. 2018, cena 39 950 Kč

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Toronta a zpět vč. 
let. tax, dopravu autem nebo mikrobusem, 6x  uby-
tování ve  dvoulůžkových pokojích motelů a  chat 
(2-3  pokoje) s  příslušenstvím, průvodce, poplatek 
za  přírodní park, cestovní pojištění UNIQA K7C vč. 
storna a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahu-
je: 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 rozší-
řením storna zájezdu: 560 Kč. Minimální/maximální 
počet účastníků: 11/23. Garance menší 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. Na místě je možné zapůjčit si kánoe nebo 
kola. Možnost koupání – tato část Kanady leží 
jižněji než ČR!

1. den: Během dne odlet z Prahy do Toronta (s pře-
stupem). Přílet do správního města provincie Ontario. 
Vypůjčení minivanu a transfer na ubytování. 2. den: 
Teskně hučí Niagara.  Niagarské vodopády  mají 
z kanadské strany i pěkné okolí – navštívíme půvab-
né 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 dojedeme 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 smě-
rem k  dalšímu z  tzv.  Velkých jezer (The Great 
Lakes) – Hurónskému. 4. den: Většinu dne strávíme 
v městečku Parry Sound a v jeho okolí. Svou polo-
hou na  břehu jezera a  nabídkou odpočinkových 
aktivit je pro turisty velmi atraktivní. Můžete  letět 
hydroplánem nebo se plavit výletní lodí mezi desít-
kami 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. 5. den:  Dnešní den si užijeme v  dal-
ším romantickém prostředí, v  provinčním 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 přírody v parku 
Algonquine. Podle zájmu 2-5hodinová vycházka 
nebo  vypůjčení kánoí.  Poslední noci jsme kdysi 
říkali „Kanada“. Užijeme si poslední společný 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.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
16. 8. – 25. 8. 2019 66 900 Kč 78SV

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

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 Pro-
vincial Park. 3. den: Výlet do  okolí horského měs-
tečka Banff. Túra na  úbočí téměř třítisícové hory 
Mt. Cascade. 4. den: Dojezd do  NP Yoho. Výlet 
k  neskutečně modrému „morénovému“ jezeru 
Moraine Lake pod deseti štíty vyššími 3  000 m. 
5.  den:  Vysoký vodopád Takakkaw Falls, peřeje 
řeky Kicking Horse River a  čelo ledovce Emerald 

Glacier. 6. den: Icefield Parkway – jedna z  nej-
krásnějších 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 Cal-
gary a odlet do Prahy. 11. den: Přílet do Prahy.

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 

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

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

KANADA ZA CENU ISLANDU: 
OD 39 950 KČ!
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1. den:  Odlet z  Prahy. 2. den:  Velkolepá mešita 
sultána Qaboose, hrad Bahla, výlet  terénními 
vozy do  ománského Grand Canyonu Wadi Ghul. 
3.  den:  Trh s  dobytkem v  Nizwě,  horská vesnice 
v zemi Misfat Al Abriyeen. 4. den: Horské údolí Wadi 
Bani Khalid, oblast barevné pouště Wahiba Sands, 
noc v pouštním kempu. 5. den:   trajektem na ost-
rov Masirah –  volně žijící velbloudi. 6. den:  Relax 
a  okružní jízda kolem ostrova. 7. den:  Procház-
ka a  možnost koupání ve  Wadi Shab. Pozorová-
ní hnízdění velkých mořských želv. 8. den:  Návrat 
do Muscatu, prohlídka. 9. den: Přílet do Prahy. Zd
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Pojeďte s  námi objevit zemi ománského 
sultána plnou nezapomenutelných a  roz-
manitých krás Orientu! Fotogenická poušt-
ní krajina, vysoké hory a  horská údolí 
wadi, krásné pláže bez lidí, orientál-
ní trhy, starobylá městečka i  velkolepá 
islámská architektura. Navíc žádný arabský 
Disneyland jako v nedaleké Dubaji a mimo-
řádně přívětiví Ománci. Omán je zemí čistou, 
vnitřně soudržnou, a  tudíž bez jakýchko-
liv bezpečnostních problémů. Na  tom má 
mimořádnou zásluhu moudrý sultán, které-
ho Ománci uctívají. 
Do  Ománu míříme v  menších skupinách 
a  pohybujeme se pohodlnými pronajatými 
terénními vozy. Silnice jsou sice lepší než 
u nás, ale do pouště se nám pohon 4x4 bude 
hodit! Na jednu noc zmizíme z dosahu civili-
zace do nitra pouště Wahiba Sands a vychut-
náme si noc v pouštním beduínském kempu. 
A  zavítáme také na  ostrov Masirah, kam 
turismus ještě nedorazil. Letíme do hlavního 
města Muscatu a  vyrážíme buď po  směru, 
nebo proti směru hodinových ručiček 
na  okruh úžasnou zemí provoněnou kadi-
dlem! Objevte s  námi Omán ve  skvělé 
partě cestovatelů všech 
věkových kategorií!

Vážení cestovatelé, již 27. sezonu vypravu-
je CK Periscope desítky zájezdů do  skandi-
návských zemí a  od  roku 2010 též do  dal-
ších zemí a  regionů celého světa (mj. Nový 
Zéland, Kanada, Madeira, Nepál, Gruzie, 
Kamčatka, Mexiko, Peru atd.). Tyto země 
jsem nejprve procestoval sám, a teprve poté 
jsme je zařadili do  nabídky naší cestovní 
kanceláře. Osobní znalost navštěvovaných 
zemí, a  zvláště podmínek pro organizované 
zájezdy, považuji za  základní kámen dlou-
hodobé dobré pověsti CK Periscope. Protože 
však Omán jsem dosud nenavštívil, svěřil 
jsem přípravu zájezdu do této země našemu 
oblíbenému průvodci Tomáši Hájkovi. Ten 
jako velký znalec Ománu i  tamních zvyklos-
tí připravil naprosto jedinečný program, 
který vyšperkoval o  setkání s  domorodci 
a zajížď ky do míst, kam 
jiné CK nejezdí.

Tomáš Hájek  
– organizátor a průvodce 
zájezdů do Ománu

Václav Bacovský  
– fotograf a často jeden 
z řidičů v konvoji 2-3 
terénních aut

Petr Burian  
– majitel CK Periscope 
Skandinávie, s. r. o.

OMÁN

Omán se stal v posledních letech cestovatel-
ským hitem. Relativně vzdálená a  exotická 
země prošla za  posledního půlstoletí sko-
kovým a  překotným vývojem, který nemá 
na  celém světě obdoby. Žádná jiná země se 
tak rychle nevyhrabala z  úrovně naprosté 
chudoby do pozice rozvinuté a bohaté země. 
Jakkoli tedy krajina kromě všudypřítomné 
pouště a  polopouště nabízí i  oázy a  hory 
s  hlubokými kaňony, to nejzajímavější je 
určitě místní kultura, ražená především 
umírněnou a  tolerantní odnoží ibádského 
islámu. Na  tržištích středověkého města 
Nizva potkáte muže v tradičních oblecích diš-
daša s pokrývkou hlavy khumma. Když je uvi-
díte kupovat dobytek, budete si i díky idylic-
kým kulisám středověkých pevností připadat 
jako při výletě strojem času o několik století 
zpět. Pak však uvidíte ty samé lidi nastupovat 
do  moderního džípu Land Rover, a  najed-
nou vám dojde, že se jedná o  neuvěřitel-
nou směsici dlouholetých tradic a moderní 
doby. To je současný Omán, ve kterém jsem 
se více než na  focení kra-
jiny zaměřil na  focení 
lidí a architektury.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
6. 2. – 14. 2. 2019 50 990 Kč 88SV

1. 11. – 9. 11. 2019 50 990 Kč 88SV
27. 11. – 5. 12. 2019 50 990 Kč 88SV
Cena obsahuje: letenku Praha – Muscat a zpět s pře-
stupy, transfery a dopravu auty na místě dle progra-
mu, trajekt na ostrov Masirah, průvodce, 6x ubytování 
ve  3* hotelech (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
6x snídaně, 1x ubytování v pouštním stanu s polopen-
zí, vstupné dle programu, pojištění UNIQA K7C včetně 
storna a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
víza do  Ománu (NOVĚ: elektronicky před zájezdem, 
cena cca 20 OMR/os., tj. cca. 1  300 Kč) další neuve-
dené služby a  poplatky. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 
6  000 Kč, cestovní pojištění ČP s  rozšířením storna 
zájezdu: 560 Kč. Minimální počet účastníků: 10.
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
3. 9. – 11. 9. 2019 53 700 Kč 79SV

Cena zahrnuje: letenky Praha – Almaty a Samarkand 
– Praha (lety s  přestupem), vnitrostátní let Almaty 
– Taškent a  Taškent – Urgench vč. let. tax, dopravu 
autobusem a vlakem, 8x ubytování v hotelech (2lůž-
kové pokoje s WC a sprchou), 7x snídaně, 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: 1lůžkový pokoj: 3  500 Kč. 
Minimální počet účastníků: 10.

           Kazachstán a Uzbekistán
Nezávislosti, sochu Amira Temura, medresu Barak 
Chán a další. Přelet do Urgenč, ubytování (2 noci). 
5. den: Prohlídka Khivy – historické centrum 
Ičan Kala (UNESCO), pevnost Kuhna-Ark, medresa 
Muhammeda Amin Khana a Islama Hodži, minaret 
Kalta Minor a  další. Večeře v  restauraci. 6.  den: 
Přejezd z  Khivy do  Bukhary tajemnou pouští 
Kyzylkum, zastávka u  řeky Amudarji. Po  příjezdu 
prohlídka mešity Chor Minor, ubytování a  veče-
ře s  folklorním vystoupením. 7. den: Prohlídka 
Buchary – palác Ark, komplex Bolo Hauz, náměstí 
Poj Kalján se stejnojmennou mešitou i minaretem 
a medresou Miri Arab a další. Odpoledne přejezd 
vlakem do  Samarakandu. Ubytování (2 noci). 
8. den: Samarkand – komplex Registán, mauzole-

um Gúri Emír, Ulugbekova observatoř, Siabský trh 
a další. Závěrečná večeře v restauraci. 9. den: Ráno 
odlet s přestupem do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 9. – 30. 9. 2019 39 700 Kč 26SV

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

           Gruzie a Arménie
Již posedmé 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: Odpoledne odlet z  Prahy do  Tbilisi 
(s  přestupem). Z  letiště se přesuneme do  ho-
telu. 2.  den: Celodenní prohlídka Tbilisi, staré 
město s  katedrálou Sioni, lanovkou na  pevnost 
Narikala, pravoslavná katedrála Sameba, zlatý 
poklad v  Národním muzeu. 3. den: Velký Kav-
kaz, 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 Ma-
rie, který je krásně vyzdoben freskami (UNESCO). 
Nocleh v  Kutaisi. 5.  den: Procházka jeskynním 
komplexem Prométheus. Návštěva lázeňského 
města Borjomi. Ubytování v Akhaltsikhe. 6. den: 
Prohlídka skalního města Vardzia, zrestaurovaný 
středověký komplex Rabati v Akhaltsikhe. Návrat 

do Tbilisi. 7. den: Přejezd do Arménie, klášter Sa-
nahin (UNESCO). Procházka v  NP Dilijan. Jezero 
Sevan. 8. den: Hřbitov Noratus. Výhled na jezero 
od  kláštera Hayravank. Do  skály vytesaný klášter 
Geghard, procházka soutěskou u antického chrá-
mu v  Garni. 9. den: Klášter Noravank na  skále 
nad kaňonem, návštěva vinařství a ochutnávka ar-
ménské brandy v palírně Ararat. 10. den: Památník 
obětem genocidy, náboženské centrum Arménie 
Zvarnots a Echmiadzin a prohlídka centra Jereva-
nu. 11. den: Ráno odlet do Prahy (s přestupem).

Opět se vydáme do hor, stepí a pouště za nej-
bohatšími městy Hedvábné stezky s  neuvěři-
telnými paláci a mešitami. 
1. den: Ráno odlet z  Prahy do  Almaty (s  přestu-
pem), transfer na hotel (3 noci), lanovkou na Kok 
Tobe Hill s krásným výhledem. Večeře v restaura-
ci.  2. den: Prohlídka Almaty, park, Green Bazar. 
Výlet k  jezeru Almaty Lake. Představení s  cviče-
nými sokoly a  orly. Večeře v  restauraci. 3.  den: 
Nejvýše položené kluziště na  světě – Medeo. 
Ze střediska Shymbulak lanovkou na Talgar Peak 
do výšky 3 200 m n. m. Kazašská vesnice s jurtami 
a jezdci na koních. Večeře v tradičním stylu. 4. den: 
Odlet do hlavního města Uzbekistánu – Taškentu. 
Při prohlídce uvidíme mešitu Neu Minor, náměstí 

ASIE
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
11. 10. – 16. 10. 2019 29 900 Kč 49SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Jerevan a zpět vč. let. 
tax (lety s přestupem), dopravu mikrobusem na místě, 
5x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s WC a spr-
chou), 4x snídaně (mimo poslední den), 3x  oběd, 
3x večeře, průvodce, vstupné dle programu včetně 
ochutnávky vína a koňaku, cestovní pojištění včetně 
storna UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena neobsahu-
je: spropitné cca 15 EUR/os. místnímu řidiči, další 
výše neuvedené služby. Příplatek: 1lůžkový pokoj: 
4 500 Kč. Minimální počet účastníků: 14.

       Za chutí ARMÉNIE

         NEPÁL a INDIE – poznání pro každého

ho z  nejvýše položených velkých jezer na  světě 
– jezera Sevan. K  večeři se bude podávat ryba 
a  ochutnáme arménská vína. 3. den: Dopoledne 
se projdeme po  hřbitově Noratus se stovkami 
náhrobků a kačkarů. Krátce se zastavíme u Selim 
Caravanserai, který se nachází na jedné z nejruš-
nějších částí starobylé Hedvábné stezky. Ve městě 
Yeghegnadzor poobědváme v  místní rodině, kde 
ochutnáme tradiční pokrm Harissa. Poté se pře-
suneme na  prohlídku kláštera Tatev, který se 
impozantně tyčí na okraji hluboké rokle. Ke klášte-
ru se vyvezeme nejdelší lanovkou svého druhu 
na  světě. Ubytování v  Goris. K  večeři ochutná-
me arménská jídla Kufta a  Lubakhashu, domácí 
vodku a  specialitu Zhingyalov Hats z  Náhorního 
Karabachu. 4. den: Tento den začneme procház-

do Nepálu není povinné. Teploty před den mo-
hou být až 30 stupňů, v noci okolo 15 až 20 °C.

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. Autobusem 
do NP Chitwan v džungli, sloní safari, koupání slonů, 
pozorování ptáků. Přesun  do  malebného města 

kou v bývalém jeskynním městě Khndzoresk. Pak 
se přesuneme na  prohlídku kláštera Noravank, 
který je postavený na  skále nad kaňonem. Oběd 
v  jeskyni poblíž kláštera (za  dobrého počasí). 
Ochutnáme rybu, které se říká Iskhan (sevanský 
pstruh). Poté se vydáme do  Jerevanu a  cestou 
se zastavíme ve  vinařství, ve  kterém ochutná-
me místní víno – v  ceně zájezdu. Ubytování 
v  Jerevanu (2 noci). 5. den: Tento den strávíme 
v  Jerevanu. Nejprve se zastavíme u  památníku 
obětem genocidy a  pak navštívíme náboženské 
centrum Arménie Echmiadzin. V  muzeu palírny 
Ararat ochutnáme arménskou brandy (v  ceně 
zájezdu) a  poté si prohlédneme centrum města. 
Závěrečná večeře v restauraci. 6. den: Ráno odlet 
do Prahy (s přestupem).

Pokhara. Oddech na  břehu  jezera Feva  Lake, 
různé aktivity. Přelet do  Indie –  New Delhi, Čer-
vená pevnost a India gate. Vlakem do města Agra, 
prohlídka údajně nejkrásnější stavby světa mau-
zolea Taj Mahal.  Návštěva  Amritsaru a  hlavně 
jeho Zlatého chrámu. Nákupy v Dillí na početných 
tržištích. Odlet do Evropy. 

Výběr z  toho nejlepšího, 
co můžete v  této zakav-

kazské zemi navštívit, doplněný výbornou 
arménskou kuchyní. Vstupy, ochutnávka vína 
a arménského brandy v ceně zájezdu.
1. den: Odpoledne odlet z  Prahy do  Jerevanu 
(s  přestupem). Z  letiště se přesuneme do  hote-
lu. 2. den: Nejprve navštívíme klášter Geghard 
(UNESCO), který je z  části vytesaný do  skály. 
Naučíme se, jak se peče arménský chleba - lavaš 
a  jak se připravuje Khorovats - grilované maso. 
Po  tomto výborném obědě budeme pokračo-
vat do  Garni, kde se projdeme soutěskou, která 
je známá skalními útvary z  vyvřelého čediče. 
Procházku zakončíme v  antickém chrámu s  nád-
herným výhledem. Ubytovaní budeme u  jedno-

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  hote-
lech a  pohybovat se budeme v  nadmořských 
výškách od 200 (NP Chitwan) do 1 400 m n. m. 
(Káthmándú). Bohatou historii a  nejkrásnější 
zákoutí zajímavé země pod Himálajem pozná-
me „nalehko“, pouze s  fotoaparátem. Pak bu-
deme pokračovat na  4denní poznávání Indie, 
při kterém navštívíme hlavní město New Delhi 
a  skvostné památky v  jeho okolí. Očkování 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
7. 3. – 21. 3. 2019 51 900 Kč 83SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Káthmándú, do Dillí 
a zpět vč. let. tax ve výši 22 000 Kč, dopravu dle progra-
mu autobusy, auty a vlakem, 13x ubytování v jednodu-
chých turistických hotelech (dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím), českého nebo slovenského průvodce, 
vstupy do  památek dle programu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a  pojištění CK proti úpadku. Cena neob-
sahuje: stravu (cca 5-10 EUR/den), víza do Nepálu (cca 
25 USD) a Indie (cca 50 USD), fakultativní výlety a dal-
ší neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
6 700 Kč. Minimální počet účastníků: 8. Garance malé 
skupiny. Podrobný program na www.periscope.cz.
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Nejlépe, jak můžeme Nepálu pomoci 
po zemětřesení v roce 2015, je navštívit tuto 
zemi jako turisté.

fo
to

: M
iro

sl
av

 K
oň

ař
ík



75facebook.com/periscope.czfacebook.com/periscope.cz

ZAJÍMAJÍ NÁS NÁZORY A PŘÁNÍ VÁS, NAŠICH KLIENTŮ!
VYŽÁDEJTE SI TERMÍN PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ.

ZÁJEZDY SVĚT  
PODZIM 2019  
NA WEBU

Podělte se s námi o své zájmy. Pokud se vám zalíbí některý z chystaných zájezdů, můžeme u některého z nich přizpů-
sobit program nebo termín vašim zájmům nebo termínům. Pište na centrální e-mail: periscope@skandinavie.cz

V DOBĚ VYDÁNÍ KATALOGU JSOU NA WEBU UVEDENY NAŠE ZÁMĚRY K TĚMTO ZÁJEZDŮM:

kód na webu 93SV kód na webu 84NO

kód na webu 22SVkód na webu 81SV

kód na webu 32NO

kód na webu 16SV

ŠVÝCARSKO  
NEJEN PRO 55+

ŠPANĚLSKÉ HORY

TURISTIKA  
NA SEVERU NORSKA

SLOVINSKO – JADRAN  
A JULSKÉ ALPY

POZVÁNKA 
NA LOFOTY  

A ŠPICBERKY

MEXIKO  
– VELKÝ OKRUH

Z Pekingu přes Tibet do Káthmándú Peru – Cuzco a Machu Picchu Nový Zéland – Jižní ostrov

Kód na webu: 82SV Kód na webu: 04SV Kód na webu: 85SV
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