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Vážení přátelé CK Periscope,
předkládáme Vám aktuální nabídku oblíbených zá
jezdů i těch, které jsme pro Vás připravili zcela nově. 
Dovoluji si tipovat, že mezi nejžhavější kandidáty 
na další oblíbenou destinaci klientů CK Periscope, se 
zařadí Azorské ostrovy, které jsem začátkem května 
navštívil. Chystáme také zajímavé zájezdy do předvá

nočního Stockholmu a předolympijské Brazílie, opakujeme úspěšný Sil
vestr na Madeiře a nově upozorňujeme na půlmaraton, který se tam kaž
doročně koná koncem ledna. Pozornost si zasluhují i stále populárnější 
plavby. Ve vybraných termínech plaveb po Baltu a do norských fjordů 
budete moci za rok navíc cestovat i se svými oblíbenými průvodci. 
Rád bych Vás také upozornil na výrazné časové slevy, jichž můžete dosáh
nout při úhradě 50 % zálohy 7 měsíců před termínem zájezdu, i na nový 
systém poskytování věrnostní slevy, založený na počtu účastí na zájez
dech (viz str. 3). Budeme se těšit na setkání s Vámi na našich zájezdech 
i na přednáškách a setkáních s příznivci CK na konci října v Praze. 
Za všechny kolegy v kanceláři i za naše průvodce a řidiče přeje příjem
né listování a cestování Petr Burian – majitel CK

PERISCOPE LIVE  – PŘEDNÁŠKY PRŮVODCŮ 
SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ CK PERISCOPE SKANDINÁVIE 
PRAHA, Hotel Chvalská tvrz 
pátek 30. října 2015
18:30 hod., NORSKO – utajená krása oblíbených míst průvodců 
CK Periscope Skandinávie
19:45 hod., AUSTRÁLIE 1 – Patrik Dekan

sobota 31. října 2015 
10:00 hod., AUSTRÁLIE 2, NOVÝ ZÉLAND – Patrik Dekan
12:30 hod., NOVINKY ROKU 2016 – cestování s CK Periscope po celý rok: 
  zimní pobyty na Severu 
   Norsko (mj. letecky křížem krážem, turistika na severu Norska, 

Vodopády a ledovce Norska II.)
  Švédské prázdniny
  plavby (Balt, norské fjordy) s průvodci CK Periscope Skandinávie 
  Svět – Porto, Azorské ostrovy, Brazílie
14:30 hod., ISLAND – nekonečná studnice divů přírody 

BRAZÍLIE – Zuzana Kochová
7. října 2015, PRAHA, kavárna Caféidoskop, Lazarská 8

ISLAND – Jan Sucharda, fotograf, autor knih o Islandu
1. listopadu 2015, BRNO, Hvězdárna a planetárium, Kraví hora 
4. listopadu 2015, PLZEŇ, Měšťanská beseda (divadélko Jonáš) 
5. listopadu 2015, TÁBOR, Divadlo O. Nedbala

AUSTRÁLIE – Patrik Dekan, průvodce zájezdů
PRAHA: Hotel Chvalská tvrz, Horní Počernice
30. října 2015, Austrálie 1
31. října 2015, Austrálie 2
BRNO: kulturní dům Rubín, Žabovřesky
18. listopadu 2015, Austrálie 
BRNO: Hvězdárna a planetárium, Kraví hora
19. ledna 2016, Austrálie 1
26. ledna 2016, Austrálie 2

ISLAND – Patrik Dekan
3. prosince 2015, HAVÍŘOV, Městské kulturní středisko

LAPONSKO – Helena Křenková
12. ledna 2016, LIBEREC, Krajská vědecká knihovna

CK Periscope Skandinávie, s. r. o., je pojištěna proti úpadku u UNIQA pojišťovna, a. s., číslo pojistné smlouvy 1357514235.

KIWI cestovní kancelář, s. r. o.
Jungmannova 23, Praha 1,  
tel.: 222 230 107
e-mail: praha@skandinavie.cz

Cestovní kancelář  
periscope Skandinávie, s. r. o.
Smetanova 9, 602 00 Brno,  
tel.: 542 213 346, fax: 542 213 347
e-mail: periscope@skandinavie.cz 
www.skandinavie.cz

Cestovná kancelária MSTT
Františkánské nám. 3
814 99 Bratislava, tel.: 02 5443 3894
e-mail: mstt@mstt.sk

Složíme společně 40 000 Kč  
na dětskou cykloexpedici po Vysočině?

„Když jsem tentokrát pročítal sekci Přání, zaujal mě dopis dětí 
z Dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře, které touží 
po týdenní cykloexpedici po Vysočině,“ říká Petr Burian, 
majitel CK Periscope. „Mám pro takové přání pochopení, protože 
sám jsem velkým příznivcem cyklistiky a Vysočinu mám rád.
Náklady na cykloexpedici vycházejí pro 25 až 30 dětí na 40 000 Kč. 
Rozhodl jsem se dětem přispět a také využít příležitosti 
a prostřednictvím katalogu Vám jejich přání tlumočit. 
Zároveň bych Vás chtěl poprosit-vyzvat, abyste také podpořili 
dobrou věc a podle svých možností pomohli dětem jejich přání 
splnit. Sám jsem zvědavý, kolik peněz se nám společně podaří pro 
děti poskládat…“  

Do 31. 7. 2015 můžete prostřednictvím linku uveřejněném na našem webu v sekci AKTUALITY 
dětem přispět na splnění jejich přání. Následně zde zveřejníme částku, která se pro děti sešla,  

a také jména dárců (pokud budou souhlasit s uveřejněním).

CK Periscope Skandinávie dlouhodobě podporuje organizaci Dejme dětem 
šanci, jejímž cílem je pomáhat dětem a mladým lidem z dětských domovů.

Jsem sice zatím jen Troll bezejmenný, ale od květ
na 2015, kdy jsem vkročil do periscopáckého světa, 
čekám na svoje jméno. Prý se k tomu chystá anke
ta na webu a na facebooku a též ti, kdo pojedou 
na zájezdy s CK Periscope Skandinávie, budou prů
vodci vyzváni, aby mne nějak pěkně pojmenovali.
Možná Vás zajímá, kdo mne stvořil. No, nápad to 
byl majitele cestovky, ale za mou podobu může pan Lubomír Vaněk 
z Brna, to je ten světový rekordman v počtu namalovaných karika
tur za minutu, oběma rukama a dalších unikátů. 
Umím podobné kousky jako většina z Vás, také rád cestuju i jinde 
po světě, než jen po Skandinávii, vlastním batůžek, různě barevné 
botičky, lodní periskop, mapy a další cestovatelské potřeby, a tak si 
myslím, že se spolu budeme moci potkávat často.
Mějte se v létě moc pěkně, těším se na naše společná setkání 
na cestách i na webu a facebooku.  Skål!

HEI! NAZDAR, CESTOVATELÉ!
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POJIŠTĚNÍ
V ceně většiny našich zájezdů je zahrnuto cestovní pojiš-
tění UNIQA typ K5C nebo K7C, včetně storna zájezdu. 
Můžete se také pojistit u České pojišťovny na vyšší limity 
storna zájezdu, např. z důvodů živelné pohromy v místě 
trvalého bydliště, ohrožení zdraví či života v  důsledku 
přírodní katastrofy cestou do  nebo v  cílové destinaci, 
zrušení letu v  důsledku přerušení leteckého provozu 
apod. Výše příplatku k ceně zájezdu: 460 Kč/os. Rozsahy 
pojistných plnění obou pojištění najdete v  tabulkách 
na další straně.
Všeobecné pojistné podmínky obou pojišťoven najde-
te na  www.periscope.cz/info-k-zajezdum/cestovni-
-pojisteni/ nebo vám je na vyžádání zašleme.

TURISTICKÁ NÁROČNOST
    Na webu jsou jednotlivé zájezdy označe-

ny barevnou botičkou dle turistické náročnosti, obdob-
ně jako sjezdovky od  nejlehčích zelených a  modrých, 
přes náročnější červené až po  náročné černé. Berte 
je prosím jako pomocné vodítko, abyste se neocitli 
na náročnějším zájezdu, než by vám bylo příjemné!

POTŘEBNÉ DOKLADY
Informace o pasových a vízových požadavcích a zdravotních 
dokladech najdete na www.skandinavie.cz přímo u konkrét-
ního zájezdu v záložce „Vízové a zdravotní požadavky“.

VYHLEDÁNÍ ZÁJEZDU 
NA WEBU
V tabulce u každého zájezdu je vždy uveden jeho kód, 
s jehož pomocí rychle najdete požadovaný zájezd na na-
šem  webu. Vložte kód nebo název zájezdu do  políčka 
„Hledej“ na úvodní straně webu www.skandinavie.cz. 
Zde také najdete plné znění programů, aktuální slevy, 
odjezdová místa a další informace.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ 
PODMÍNKY
Zájezdy uvedené v tomto katalogu pořádá cestov-
ní kancelář  Periscope Skandinávie, s. r. o.
Na tyto zájezdy se vztahují aktuální Všeobecné smluvní 
podmínky, které najdete na  www.periscope.cz/info-k-
-zajezdum/vseobecne-podminky/

ODJEZDY
Místa odjezdů budou upřesněna v instrukcích k odjez-
du. Případná svozová místa najdete na  našem webu   
www.skandinavie.cz přímo u jednotlivých zájezdů.

DOOBSAZENÍ POKOJE
Cestujete-li sami a máte zájem o doobsazení ve dvoulůžko-
vém pokoji s další osobou, pokusíme se váš pokoj doobsadit. 
Při podpisu smlouvy o zájezdu vám bude účtován příplatek 
za  jednolůžkový pokoj, který vám bude vrácen v  případě, 
že se váš pokoj podaří doobsadit. V opačném případě bude-
te ubytováni sami za příplatek dle smlouvy o zájezdu.

MÍSTO V AUTOBUSE
Opět vám nabízíme možnost vybrat si konkrétní seda-
dlo v autobuse za příplatek 400 Kč/os., nejpozději však 
4 měsíce před odjezdem zájezdu.

PRŮVODCI
CK Periscope Skandinávie si vyhrazuje možnost účasti jiného 
průvodce na zájezdu, než je uveden v katalogu nebo na webu.

CENY
Ceny v  tomto katalogu byly kalkulovány těmito kurzy 
(zhruba odpovídajícími směnným kurzům z roku 2015 
a plánovanému výhledu):
1 EUR = 27, 50 Kč; 1 USD = 25 Kč; 1 NOK = 3,30 Kč;
100 ISL = 19 Kč, 1 GBP = 38,50 Kč.
KATALOG BYL PŘEDÁN DO TISKU DNE 1. 6. 2015.
Ceny zájezdu mohou být změněny dle bodu 4 vše-
obecných smluvních podmínek.
V  cenách zájezdů na  Island je kalkulována částka 
za ubytování s islandským DPH 7 % (norským DPH 8 %). 
V případě zvýšení DPH mohou být ceny zájezdů změ-
něny dle platných všeobecných smluvních podmínek.

Čísla bankovních účtů CK Periscope Skandinávie, s. r. o.
Pro platby v Kč: ČSOB Brno: 605098223/0300
 ČS Brno: 0003469752/0800

SLEVY
a) Věrnostní 
1 % při účasti na dvou individuálních programech 
nebo zájezdech z našeho katalogu, pořádaných 
Periscope Skandinávie, s. r. o.
Plus 0,5 % za účast na každém dalším, až do výše 4 %.

b) Časová:
6 % – při úhradě zálohy 50 % ceny zájezdu 7 a více 
měsíců před odjezdem.
4 % – při úhradě celé ceny zájezdu 6 měsíců před 
odjezdem.
3 % – při úhradě celé ceny zájezdu 5 měsíců před 
odjezdem.

c) Věková:
2,5 % děti a mládež do 25 let a osoby starší 65 let.

Aktuální přehled dalších poskytovaných slev najdete 
na http://www.periscope.cz/slevy/poskytovane-slevy/

–  Maximální výše slevy nebo jejich součtu je 2 500 Kč/ 
os. (u zájezdů se základní cenou vyšší než 60 000 Kč 
je max. 5 000 Kč/os.)

–  Slevy se nesčítají. Pouze věrnostní lze využít spolu 
s časovou nebo věkovou slevou.

–  Slevy se vypočítávají ze základní ceny zájezdu  
(bez příplatků apod.)

–  Slevy nelze uplatňovat na již zlevněné zájezdy.
–  Slevy nelze uplatňovat dodatečně po zakoupení zájezdu.
–  Slevy se nevztahují na letenky, trajektové lístky, pro-

nájem ubytování a automobilu.
–  Neplatí-li výše uvedené slevy nebo je-li jejich výše 

omezena, je to uvedeno přímo u daného zájezdu.

OBSAH 
– ZÁJEZDY V KATALOGU
ZÁŘÍ 2015 termín strana

Perly jižního Islandu 29. 8. – 6. 9. 6

Slovinsko 31. 8. – 7. 9. 5
Norsko – losí a trolí stezky 1. 9. – 8. 9. 5
Černá Hora 2. 9. – 10. 9. 5
Gruzie a Arménie 4. 9. – 14. 9. 5
Do Skotska za whisky 7. 9. – 10. 9. 7
Království fjordů, Bergen a Oslo 11. 9. – 14. 9. 14
Island 55+ v malé skupině 12. 9. – 17. 9. 6
Skotsko 55+ 13. 9. – 17. 9. 7
Madeira – turistika 21. 9. – 28. 9. 15
Řím, Londýn 24. 9. (25. 9.) – 29. 9. 5
Kodaň / Oslo 26. 9. – 28. 9. 14
To nejlepší z Izraele 
(s Jiřím Kolbabou) 27. 9. – 1. 10. 5

Eurovíkend v Portu pá–po (max 23.10.) 5

ŘÍJEN 2015 termín strana
Island 55+/Za polární září 8. 10. – 12. 10. 6
Madeira – v barvách podzimu 24. 10. – 29. 10. 5
Istanbul, Londýn* 28. 10. – 31.10./*1. 11. 5
LISTOPAD 2015 termín strana
Polární záře a velryby od 6. 11., od 20. 11. 19
Nový Zéland 29. 11. – 19. 12. web
PROSINEC 2015 termín strana
Finsko s polární září nad hlavou 9. 12. – 13. 12. 11
Advent ve Stockholmu 11. 12. –14. 12. 14
Madeira – Silvestr, zábava, turistika 27. 12. – 3. 1. 8
LEDEN 2016 termín strana
Zimní pobyt v Medvědím 
brlohu 14. 1. – 21. 1. 11

Nejkrásnější psí farma 21. 1. – 25. 1. 10
Na běžkách za losy  
– víkendy, prázdniny 29. 1. – 5. 2. 10

ÚNOR, BŘEZEN 2016 termín strana
Finsko s polární září nad hlavou 3. 2. – 7. 2. 11
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 11. 2. – 18. 2. 11
Nejkrásnější psí farma 22. 2. – 26. 2. 10
Na běžkách za losy  
– víkendy, prázdniny 26. 2. – 4. 3. 10

BŘEZEN 2016 termín strana
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 3. 3. – 10. 3. 11
Finsko s polární září nad hlavou 9. 3. – 13. 3. 11
Za polární září na Island 17. 3. – 21. 3. 6
Nejkrásnější psí farma 21. 3. – 25. 3. 10
Na běžkách za losy – Velikonoce 21. 3. – 28. 3. 10
DUBEN 2016 termín strana
Brazílie před olympiádou 31. 3. – 13. 4. 13
Nejkrásnější psí farma 4. 4. – 8. 4. 10
Madeira a Lisabon  
– květinové slavnosti 6. 4. – 12 .4. 15

Izrael 12. 4. – 20. 4. 13
Andalusie a Gibraltar,  
festival v Seville 13. 4. – 20. 4. 16

Velký okruh Mexikem 15. 4. – 30. 4. 13
Eurovíkend v Lisabonu a v Portu 22. 4. – 26. 4. 16
KVĚTEN 2016 termín strana
Madeira a Lisabon 30. 4. – 8. 5. 15
Kodaň – nejbližší dotek severu 6. 5. – 8. 5. web
Skotsko 55+ 15. 5. – 19. 5. 7
Západní Grónsko – plavba 
za velrybami 10. 5. – 17. 5. 19

Království fjordů, Bergen a Oslo 13. 5. – 16. 5. 14
Špicberky – pozorování ledních 
medvědů 18. 5. – 25. 5. 19

Eurovíkend v Oslu – jaro 21. 5. – 22. 5. 14
Do Skotska za whisky 30. 5. – 2. 6. 7
ČERVEN 2016 termín strana
Azory 55+  3. 6. – 10. 6. 16
Plavba po Baltském moři  3. 6. – 11. 6. 18
Lodí na Island 3. 6. – 13. 6. 18
Přírodou Skotska 6. 6. – 12. 6. 7
Jaro ve Stockholmu 9. 6. – 12. 6. 14
Plavba – fjordy a lofoty více termínů 18

DALŠÍ ZÁJEZDY A NOVÉ TERMÍNY  
UVÁDÍME POSTUPNĚ NA WEBU

LETENKY
1) PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE CENY LETENKY
U některých zájezdů je v odstavci „cena obsahuje“ uve-
dena předpokládaná výše ceny letenky. Tyto předpoklá-
dané ceny byly stanoveny na základě předchozích zku-
šeností CK v případech, kdy do uzávěrky katalogu nebylo 
možné zjistit cenu aktuální. V případě, že v době nákupu 
letenek bude jejich cena vyšší, má CK právo požadovat 
od zákazníka doplatek ceny, a  to bez možnosti odstou-
pení od smlouvy o zájezdu (dle VOP článek č. 2, odstavec 
šestý). Vždy se snažíme, aby náš odhad byl co nejpřes-
nější a nebylo nutné k takovémuto opatření přistoupit. 

2) ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU Z  DŮVODU ZVÝŠENÍ 
CENY LETENKY
Může nastat situace, kdy se cena letenek zvýší natolik, 
že prodej zájezdu za  katalogovou cenu bude ukončen. 
Do prodeje pak může být uveden zájezd ve stejném termí-
nu, ale za vyšší cenu. Vzhledem k tomu vám doporučujeme 
nečekat s nákupem zájezdů až na poslední chvíli. 
3) LETENKY A MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
Letenky se ve  většině případů kupují až po  dosažení 
minimálního počtu účastníků, který je vždy uveden 
u popisu zájezdu. 

4) LETENKY NA VYŽÁDÁNÍ (např. odlet z jiného letiště)
Nabídneme vám letenku s  nutností okamžité úhrady dle 
aktuální ceny. Nebude-li však v  době, kdy kupujete zájezd, 
o  jeho realizaci rozhodnuto, sdělíme vám předpokládanou 
cenu letenky nebo doplatku za odlet z jiného letiště. Tato cena 
bude uvedena ve  smlouvě o  zájezdu. V  případě, že v  době 
nákupu letenek bude tato cena vyšší, můžete se rozhodnout, 
zda rozdíl doplatíte, nebo od smlouvy o zájezdu odstoupíte.
5) SAMOSTATNÝ ODLET 
Na některé zájezdy klienti odlétají samostatně. Průvodce 
v tom případě buď letí s druhou částí skupiny z jiného 
letiště, nebo čeká na tranzitním či cílovém letišti.

PŘIPRAVUJEME
Pokud se vám zalíbil některý ze zájezdů, který se zatím 
teprve připravuje, vyplňte přímo u  daného zájezdu 
krátký formulář a my vás budeme informovat, jakmile 
bude zájezd uveden do prodeje. Nezmeškáte tak napří-
klad možnost využít slevu za včasný nákup. 

Hledej



Vaše zážitky
Vážení klienti, milí přátelé, 
velmi nás těší, pokud si najdete čas a napíšete 
nám, jak jste byli na našich zájezdech spoko-
jeni. Stejně tak uvítáme všechny Vaše připo-
mínky, zkušenosti či nápady, které nám mo-
hou posloužit jako inspirace pro další práci. 
Děkujeme za Vaši přízeň a pisatelům otiště-
ných dopisů posíláme malý dárek.

Za celý tým CK – Petr Burian
majitel CK Periscope Skandinávie

Vždy perfektní a profesionální
Přeji hezký den,
děkuji za zaslání nového katalogu Periscope Skan
dinávie 2015 a za slevový kupon. Jsem velkým příz
nivcem Vaší cestovní kanceláře a myslím, že pokud 
se týká Skandinávie, nemáte v ČR konkurenci. 
Měl jsem možnost s Vaší CK již několikrát cestovat 
 (Island, opakovaně Norsko, Švédsko, Finsko, Madei
ra) a vždy to bylo naprosto perfektní a profesio
nální. Výborně hodnotím zejména práci průvodců 
(vždy dokonale připravení, s úsměvem umí vyřešit 
každou maličkost ve prospěch klienta).
Do budoucna se moc přimlouvám za realizaci 
zájezdů do Černé Hory a Andalusie v hlavní sezóně 
(červenec a srpen) a o zařazení zájezdu do Ruska 
s kombinací Moskvy a Petrohradu.
Webové stránky jsou rovněž přehledné a srozu
mitelné. Na dvě „kliknutí“ můžu vyhledat a zjistit 
podrobné informace o každém zájezdu. Výborné 
je i info o plánovaných přednáškách (naposledy 
jsem navštívil diashow J. Kolbaby o Islandu a byl to 
skvělý zážitek) a o spolupracujících průvodcích.
Přeji CK Periscope Skandinávie i do dalších let hod
ně spokojených klientů. 

S pozdravem Martin Hedeja

Sníh, les, ticho – a ten vzduch!
Dobrý večer,
pobyt v Medvě
dím brlohu byl 
úžasný, všechno 
fungovalo per
fektně, zážitky 
skvělé, fajn lidi, 
vynikající jídlo 
– manžel 2 kg na
hoře, já na váhu 
už raději několik 
let nelezu. Vůbec se nám nechtělo domů, kdyby šlo si 
tu nádheru zabalit do pytle a přivézt sem, hned bych 
měnila. Sníh, les, ticho a ten vzduch! Za sebe musím 
říct, že jsem se cítila naprosto uvolněně a šťastně. 
Do Laponska jsem se zamilovala a doufám, že se 
mi podaří se tam ještě někdy vrátit. Když jsme spali 
ve sněhovém hotelu, bylo vevnitř 3 a venku 13, ale 
všichni čtyři z Česka jsme vydrželi. Nevím, co ještě 
napsat, pocity se nedají dost dobře popsat. 

Zdravím a přeju hezký večer. Jana Fišáková 

Poděkování Františku Michlíkovi
Dobrý den,
velice děkujeme za možnost navštívit s Vaší cestovní 
kanceláří Island. Naše rodina se zúčastnila zájezdu 
Sedm divů Islandu od 16. srpna 2014.
Protože jsme jeli čtyři, tak to bylo samozřejmě pro 
nás dost finančně náročné, ale stálo to za to! Zájezd 
se vydařil díky nádhernému počasí, ale hlavně díky 
panu průvodci Františku Michlíkovi. Trasa zájezdu 
byla dobře promyšlena, program byl nabitý, aby
chom toho stihli za tu krátkou dobu co nejvíce. Byli 
jsme velmi spokojeni s ubytováním a stravováním 
(velice milí majitelé a zaměstnanci), spokojeni 
s milým a profesionálním řidičem panem Jirkou 
(bohužel příjmení nevíme) a hlavně velice chválíme 
pana průvodce Michlíka, který se o nás staral „jako 
o vlastní“ a byl velice dobře připraven. Je to vtipný 
a úžasný vypravěč, všechny účastníky „nakazil“ svou 

láskou k Islandu, celé osazenstvo udržoval v dobré 
náladě, během zájezdu se nemusel řešit ani jeden 
problém, všechno „klapalo“. Prosíme, abyste předali 
naše obrovské díky jak panu Michlíkovi, tak i panu 
 Burianovi jako majiteli CK a jeho zaměstnavateli 
(je dobré, aby nadřízení věděli o kvalitách svých 
zaměstnanců) a všem pracovníkům, kteří zaři
zovali tento zájezd. Věříme, že alespoň naše děti 
budou mít ještě někdy příležitost Island navštívit.
Ať se Vám všem daří a máte jen samé takové 
 spokojené klienty :) 

Moc zdraví Kovačičovi z Liberce 

Zážitek na celý život

Dobrý den paní Dekanová, 
chtěli jsme Vám poděkovat se vynikající tip  na 
Engholm husky. Sama bych si toto místo určitě 
nevybrala, jelikož je uvedeno v průvodci, a jak víte, 
měli jsme tak trochu obavy z „masové“ záležitosti. 
To ale v tomto případě nehrozí. Ačkoliv si myslím, 
že měli zákazníků plno, vůbec jsme to nepociťovali. 
Vynikající přátelská atmosféra, člověk měl pocit, že 
je skoro doma :) Vše bylo samozřejmé a přirozené. 
Ubytování bylo také výjimečné, unikátní, zkrátka, 
určitě se tam ještě vrátíme.
Husky safari bylo perfektní, děkuji za doporučení. 
Kdybychom vyrazili na jeden odpolední trip se 
psy, jak se často nabízí, vůbec bychom nezískali 
představu, co všechno tzv. musherství obnáší. Jak 
jste říkala, zážitek na celý život. Měli jsme skvělé 
průvodce, stali jsme se součástí týmu, a dokonce si 
rozšířili okruh přátel :) Zkrátka vynikající, úžasné!

Ještě jednou moc děkujeme. 
S pozdravem H. Pfeiferová a M. Janča

NAŠE PŘEDNOST – CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JE ZAHRNUTO VE VŠECH NAŠICH ZÁJEZDECH S PRŮVODCEM!

UNIQA pojišťovna, Evropská 136, 160 12 PRAHA 6, tel.: 225 393 111, bezplatná linka 800 120 020, www.uniqa.cz, e-mail: uniqa@uniqa.cz

GALILEO EVEREST 2003
Sazby pojištění a pojistné částky v Kč – sazby v ceně zájezdu  K5C K7C
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem 5 000.000 7 000.000 
Pojištění léčebných výloh 5 000.000  7 000.000 
Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem 5 000.000 7 000.000 
– zachraňovací náklady 1 500.000  2 100.000  
– náklady vzniklé zpožděním letu, zpožděním zavazadel 5.000 5.000 
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150.000  300.000
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu (od 10 %) 300.000 600.000
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den) 300 600
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby  1 000.000 5 000.000
Pojištění zavazadel – celkový limit plnění 15.000  40.000
Pojištění zavazadel – jedna věc max. 5.000 20.000
Pojištění nevyužité dovolené 15.000  25.000 
Pojištění storna zájezdu – 80 % ze storno poplatku, max. 15.000  30.000Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, 

klientský servis 841 114 114, www.ceskapojistovna.cz

ROZŠÍŘENÉ POJIŠTĚNÍ STORNA Kč
Pojištění léčebných výloh, repatriace  3 000.000
Úrazové pojištění 
 – smrt úrazem  100.000
 – trvalé následky úrazu 200.000
 – doba nezbytného léčení  20.000
Pojištění odpovědnosti 
 – za škody na zdraví  2 000.000
 – za škody na věci  1 000.000
 – za škody finanční  500.000 
Pojištění cestovních zavazadel  20.000 
Pojištění storna zájezdu – 80 %, max. do  100.000



KAM V ZÁŘÍ A V ŘÍJNU 2015

2. 9. – 10. 9.

4. 9. – 14. 9. 7. 9. – 10. 9. 

ČERNÁ HORA GRUZIE  
A ARMÉNIE

DO SKOTSKA 
ZA WHISKY

ŘÍM, LONDÝN
24. 9. (25. 9.) – 29. 9. 
ISTANBUL 
PLNÉ 4 DNY PROGRAMU
28. 10. – 31. 10. 

MADEIRA – TURISTIKA
21. 9. – 28. 9. 
MADEIRA V BARVÁCH PODZIMU
24. 10. – 29. 10. 

MADEIRA EUROVÍKENDY 
EVROPA13. 9. – 17. 9.

SKOTSKO 55+
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PERLY JIŽNÍHO ISLANDU
29. 8. – 6. 9. 
ISLAND 55+

12. 9. – 17. 9. v malé skupině
8. 10. – 12. 10. 

LOSÍ A TROLÍ STEZKY
1. 9. – 8. 9. 
KRÁLOVSTVÍ FJORDŮ,  
BERGEN A OSLO
11. 9. – 14. 9. 

ISLAND NORSKO
31. 8. – 7. 9. 

SLOVINSKO

KODAŇ 26. 9. – 28. 9. 
OSLO 26. 9. – 28. 9. 

EUROVÍKENDY 
SEVER    

EUROVÍKEND 
V PORTUTO NEJLEPŠÍ Z IZRAELE  

S CESTOVATELEM JIŘÍM KOLBABOU      
27. 9. – 1. 10. 

IZRAEL

INDIVIDUÁLNĚ
přímé lety do 28. 10.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
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ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ NA ISLAND
       Perly jižního 
Islandu

       Island 55+        Za polární září 
na Island

Termín: Cena:  Kód na webu:  
8. 10. – 12. 10. 2015 28 900 Kč 17IS15
17. 3. – 21. 3. 2016 33 900 Kč 29ZI16

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a zpět vč. let. 
tax (s přestupem) ve výši 15 000 Kč v termínu od 17. 3., 
letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. let. tax (přímý let) 
v termínu od 8. 10., dopravu autem na Islandu, 4x uby-
tování v hotelu KOMFORT (ve 2lůžkových pokojích vč. 
lůžkovin s  příslušenstvím), 4x snídaně, průvodce, 1x 
koupání ve  vyhřívaném venkovním bazénu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C. Cena neobsahuje: vstupné cca 
7  000 ISK (45 EUR), další výše neuvedené služby. Pří-
platky: 4x večeře o dvou chodech: 3 600 Kč, jednolůž-
kový pokoj: 3 000 Kč Minimální počet účastníků: 6

Termín: Cena:  Kód na webu:  
29. 8. – 6. 9. 2015 27 900 Kč 24IS15

Cena obsahuje: letenku Německo – Keflavík vč. let. 
tax ve  výši 6  000 Kč, dopravu autobusem na  letiště 
v Německu, trajekt z  Islandu vč. lůžka v 9lůžkové ka-
jutě a dvou jídel na palubě lodi, dopravu autobusem 
z přístavu v Dánsku a na Islandu, 4x ubytování kategorie 
TURIST v hostelech (ve vlastních spacích pytlích), 4x sní-
daně, průvodce, 1x koupání ve vyhřívaném venkovním 
bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 5 000 ISK 
(tj. cca 30 EUR) včetně plavby po  ledovcové laguně, 
další výše neuvedené služby. Příplatek: dvoulůžkový 
pokoj: 2 000 Kč, 2lůžková kajuta: 4 000 Kč, 4lůžková ka-
juta: 1 500 Kč. Samostatná lůžka lze rezervovat pouze 
ve 4lůžkové kajutě. Minimální počet účastníků: 20

Termín: Cena:  Kód na webu:  
12. 9. – 17. 9. 2015 28 990 Kč 25IS15

8. 10. – 12. 10. 2015 22 900 Kč 03IS15
8. 10. – 12. 10. 2015 23 900 Kč 04IS15

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
let. tax (přímý let, kromě termínu od 12. 9.), dopravu 
na  Islandu, 4x ubytování v  chatkách nebo penzionu 
KOMFORT (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) – v termí-
nu od 12. 9. 5x ubytování, nebo 4x ubytování v hote-
lu kategorie KOMFORT v  Reykjavíku (2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 4x snídaně (v termínu od 12. 9. 5x sní-
daně), průvodce, 1x koupání ve vyhřívaném venkovním 
bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 14 000 ISK 
(tj. cca 90 EUR) vč. vstupu do Modré laguny a velrybí-
ho safari, další výše neuvedené služby. Příplatky: 4x 
večeře o dvou chodech: 3 200 Kč,*svoz z Brna na  leti-
ště Praha a zpět (min. 6 osob): 1 500 Kč. Slevy:  Klient 
ve  věku nad 55 let: 2  000 Kč (nelze sčítat s  dalšími 
slevami). Minimální počet účastníků: 20, v  termínu 
od 12. 9. je 6 (garance malé skupiny). 

Podívejte se s  námi na  Island na  nejkrásněj-
ší místa jižního a  jihovýchodního pobřeží! 
Na  Island se dostanete pohodlně přímým le-
tem z  Německa a  na  zpáteční cestě zažijete 
třídenní plavbu Atlantikem včetně 6hodinové 
zastávky na tajuplných Faerských ostrovech.
1. den: Odjezd z  ČR do  Německa, odlet večer, 
v  noci přílet na  Island. 2. den: Hlavní město 
Reykjavík, národní park Þingvellir s  nejstar-
ším parlamentem světa, činný gejzír Strokkur 
a  „zlatý“ vodopád Gullfoss. 3. den: Vycházky 
u  vodopádů Seljalandsfoss a  Skógafoss, 
okolí ledovce a  sopky Eyjafjallajökull, mys Dyr-
hólaey, sopečná pláž u  Víku, lávové pole ze 
sopky Laki. 4. den: Národní park Skaftafell 
s vodopádem Svartifoss, ledovcová laguna Jö-
kulsárlón. 5.  den: Největší evropský ledovec 
Vatnajökull, východní fjordy, muzeum kamenů 
ve Stöðvarfjörðuru, třetí nejvyšší vodopád Islandu 
Hengifoss nad jezerem Lögurinn. Odplutí z  Is-
landu ve večerních hodinách. 6. a 7. den: Plav-
ba Severním mořem se zastávkou na Faerských 
ostrovech v  hlavním městě Torshavn. Možnost 
vystoupit a prohlédnout si město (15:00 – 21:00). 
8. a 9. den: Dopoledne připlutí do Dánska, trans-
fer autobusem přes noc do ČR.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Let z  Prahy, noclehy v  chatkách, hotelech 
či v  penzionu. Nejprodávanější zájezd 
na  Island minulých deseti let.
1. den: Odlet do  Keflavíku, u  termínu od  8. 10. 
přímý let, prohlídka hlavního města Reykja-
víku. 2. den: Fakultativně plavba za  pozo-
rováním velryb nebo návštěva muzeí. Výlet 
do  barevné geotermální oblasti u  městečka 
Hveragerði, koupání v horkém potoce. 3. den: 
Jižní pobřeží, zastávky u vodopádů Seljalands-
foss a  Gljú frafoss. Vycházka podél řeky Skógá 
nad vodopádem Skógafoss. Mys Dyrhólaey 
se skalní bránou a  černá sopečná pláž u Víku. 
Splaz ledovce Sólheimajökull. 4. den: Biskupství 
v osadě Skálholt, gejzír Strokkur a „zlatý“ vodo-
pád Gullfoss. Odpoledne procházka v NP Þing-
vellir. 5. den: Turistika na poloostrově Reykjanes, 
možnost koupání v termálních lázních Modrá 
laguna a odlet večer.

Vydejte se za  nevšední atmosférou Islandu 
mimo hlavní sezónu a můžete se těšit na vo-
dopády, sopky, gejzíry, horké prameny, Rey-
kjavík a polární záři.
1. den: Odlet z Prahy (s přestupem) na Island, u ter-
mínu od 8. 10. přímý let. 2. den: Cesta po jižním 
pobřeží, zastávky u  vodopádů Seljalandsfoss 
a Gljúfrafoss. Vycházka podél řeky Skógá poblíž 
vodopádu Skógafoss. Na  mysu Dyrhólaey bu-
deme obdivovat skalní bránu a u městečka Vík 
vstoupíme na černou sopečnou pláž. 3. den: Ná-
vštěva tzv. Zlatého trojúhelníku – biskupství v osa-
dě Skálholt, aktivní gejzír Strokkur a impozant-
ní vodopád Gullfoss. Odpoledne procházka v NP 
Þingvellir. 4. den: Zastávka v městečku skleníků 
Hveragerði a procházka mezi horkými prameny. 
Prohlídka hlavního města Islandu Reykjavíku. 
Uvidíme radnici, parlament, moderní kostel Hall-
grímskirkja a  vodojem Perlan. Návštěva geoter-
mální oblasti na poloostrově Reykjanes. Noc-
leh na poloostrově. 5. den: Dopoledne možnost 
koupání v unikátních termálních lázních Modrá 
laguna. Odlet do Prahy.

Pozn.: V říjnovém termínu zájezd povede autor 
fotografických publikací o  Islandu pan Jan Su-
charda. Změna programu vyhrazena. Polární 
záře je přírodní fenomén a její výskyt v době 
zájezdu nelze garantovat.
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viz str. 2
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
13. 9. – 17. 9. 2015 26 500 Kč 07IR15
15. 5. – 19. 5. 2016 26 900 Kč 07IR16

Cena obsahuje: letenku z  Prahy vč. let. tax ve  výši 
7 000 Kč, autobus ve Skotsku, 4x ubytování v 3* hote-
lech (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 4x snídaně, 
3x večeře, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstup-
né a  jízdné na  lanovku 35 GBP, další výše neuvedené 
služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3  500 Kč, *transfer 
z  Brna na  letiště busem Student Agency a  zpět mik-
robusem (minimálně 6 osob): 800 Kč. Slevy: 2 000 Kč 
pro klienty nad 55 let při úhradě zálohy 50 %, nelze 
dále sčítat s  žádnou další slevou. Minimální počet 
účastníků: 25

Termín: Cena:  Kód na webu:  
7. 9. – 10. 9. 2015 24 500 Kč 01IR15
30. 5. – 2. 6. 2016 24 500 Kč 01IR16

Cena obsahuje: letenku z Prahy vč. let. tax pouze s pří-
ručním zavazadlem, dopravu mikrobusem ve  Skotsku, 
3x ubytování v hotelech nebo penzionech – dvoulůžko-
vé pokoje s příslušenstvím, 3x snídaně, vstupné do pa-
líren včetně ochutnávek whisky, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: lanovku v NP Cairngorm (11 GBP) a další 
výše neuvedené služby. Slevy: Na tento zájezd se ne-
vztahují žádné slevy. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
2  900 Kč, odbavení zavazadla (20 kg): 1  300 Kč. Mini-
mální počet účastníků: 7

Termín: Cena:  Kód na webu:  
6. 6. – 12. 6. 2016 25 900 Kč 05IR16

Cena obsahuje: letenku Praha – Edinburgh a zpět vč. 
let. tax ve výši 7 000 Kč, dopravu mikrobusem ve Skot-
sku, 6x ubytování v hostelech (vícelůžkové pokoje, zpra-
vidla se společným sociálním zařízením), průvodce, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: stravu, vstupné asi 20 GBP, dal-
ší výše neuvedené služby. Příplatky: 5x snídaně (4x 
kontinentální, 1x skotská): 1 030 Kč. Minimální počet 
účastníků: 7

SKOTSKO
       Skotsko 55+        Do Skotska 

za whisky 
       Přírodou Skotska 

Většina nejznámějších míst, bez dlouhých 
přejezdů a  náročnějších procházek. Hotely 
s polopenzí.
1. den: Odlet z  Prahy. Během prohlídky Edin-
burghu se projdeme po Royal Mile od impozant-
ního hradu až ke  královské rezidenci Holyrood-
house a  navštívíme také vyhlídku na  Calton Hill. 
2.  den: Dopoledne si prohlédneme lodní výtah 
Falkirk Wheel. V  historickém Stirlingu navštíví-
me Wallaceův monument.  Zastavíme se v městeč-
ku Luss, odkud je výhled na největší skotské jezero 
Loch Lomond. Po vyhlídkové silnici přes vřesoviš-
tě Rannoch Moor a malebné údolí Glen Coe přeje-
deme do centra proslulé Skotské vysočiny. 3. den: 
Nedaleko Fort William se zastavíme u  památníku 
Commando Memorial, navštívíme prodejnu s  vl-
něnými výrobky, ve  Fort Augustus si prohléd-
neme soustavu zdymadel a na břehu jezera Loch 
Ness navštívíme zříceninu hradu Urguhart Castle.  
4.den: V palírně Tomatin ochutnáme místní whis-
ky a poté vyjedeme pozemní lanovkou k nejvýše 
položené restauraci ve Velké Británii. Prohlédneme 
si jeden z největších skotských zámků Blair Castle,  
který je vyhlášený zajímavými interiéry i krásnými 
zahradami. 5. den: Dopoledne navštívíme králov-
skou jachtu Britannia, plavidlo, které bylo po více 
jak 40 let domovem Jejího Veličenstva a královské 
rodiny při jejich cestách. Odlet do Prahy.

Edinburgh, NP Cairngorms a  čtyři palírny 
v oblasti Vysočiny a Speyside.
1. den: Odlet z  Prahy. Během prohlídky Edin-
burghu se projdeme po  Royal Mile a  navštíví-
me vyhlídku na  Calton Hill. Ubytování v  Perthu. 
2. den: Po snídani se vydáme na cestu Skotskou 
vysočinou do vesničky Braemar. Navštívíme Royal 
Lochnagar Distillery, která se nachází uprostřed 
malebné krajiny nedaleko od sídla královské rodi-
ny v Balmoralu. Po prohlídce ochutnáme dva vzor-
ky místní jednosladové. Pak se vydáme do „hlav-
ního města whisky“, jak se přezdívá Dufftownu, 
a navštívíme vyhlášenou Glenfiddich Distillery. 
Zkušený průvodce nás provede palírnou i historií 
této rodinné firmy. Prohlídku zakončíme ochut-
návkou ve VIP salonku. 3. den: Navštívíme nejzná-
mější skotské bednářství Speyside Cooperage 
a  v  Knockando navštívíme Cardhu Distillery. 
Součástí prohlídky bude degustace 3 vzorků míst-
ní whisky. Pozemní lanovkou se vyvezeme k nej-
výše položené restauraci ve  Velké Británii. Další 
zastávkou bude jedna z  nejvýše položených pa-
líren ve Skotsku – Dalwhinnie Distillery, kde si 
také prohlédneme proces výroby a  samozřejmě 
ochutnáme místní Single Malt, tentokrát s vybra-
nými druhy čokolády, vyráběné v  místě. 4. den: 
Dopoledne si prohlédneme středověké městečko 
Stirling a  odletíme dle aktuálního letového řádu 
z Edinburghu nebo Glasgow do Prahy.

Lehčí i  náročnější túry v  Grampians Moun-
tains, na ostrově Skye a v Glen Coe. Výhoda 
malé skupiny.
1. den: Odlet z  Prahy. Během prohlídky Edin-
burghu se projdeme po  Royal Mile a  zájemci 
mohou vystoupat na kopec sopečného původu 
„Artušův trůn“. Ubytování v Pitlochry. 2. den: Pře-
suneme se do  vesničky Braemar a  podnikneme 
výšlap na horu Morrone, odkud je krásný výhled 
na  pohoří Cairngorm. Po  ubytování v  hostelu 
možnost další procházky. 3. den: V palírně v To-
matinu ochutnáme místní whisky. Pak budeme 
pokračovat přes Inverness kolem jezera Loch 
Ness do  městečka Fort Augustus, kde spatříme 
soustavu zdymadel. Na  závěr si prohlédneme 
hrad Eilean Donan Castle. 4. den: Tento den 
se budeme věnovat turistice na  ostrově Skye. 
Podnikneme túru v  pohoří Cuillins Hills, projde-
me se po útesech na pobřeží a zastavíme se v ry-
bářském přístavu v  Portree. 5. den: Přeplavíme 
se trajektem do Mallaig a přes Glenfinnan, který 
je známý svým železničním viaduktem, budeme 
pokračovat do městečka Fort William, kde vystou-
páme na nejvyšší horu Velké Británie Ben Nevis 
(1 344 m n. m.). 6. den: Dopoledne objevíme 
v  oblasti Glen Coe jedno ztracené údolí a  přes 
oblast bažin a  rašelinišť Rannoch Moor přeje-
deme do  Edinburghu. Centrum města a  hlavní 
stavby bývají večer hezky osvětlené. 7. den: Brzy 
ráno odlet do Prahy.
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SILVESTR A MARATON NA MADEIŘE
       Madeira – Silvestr, 
zábava, turistika

1. den: Odlet z Prahy do Funchalu s přestupem. 
Ubytování 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 jepti-
šek“. Návštěva botanické a orchidejové zahrady. 
Silvestrovské oslavy spojené s  ohňostrojem. 
V  přístavu kotví velké, nasvícené a nazdobené 
lodě z celého světa. Silvestrovská gala večeře 
v hotelu za příplatek. 4. den: Novoroční odpoled-
ní procházka v  okolí Funchalu. 5. den: Vyjížďka 
přes náhorní plošinu Paúl da Serra do Rabaçalu. 
Podél levády dojdeme k vodopádu Risco a poz-
ději také do  skalního kotle 25 fontán. Za  svitu 
baterek překonáme 900 m dlouhý tunel. Výhledy 
z  600 m vysokého útesu Gabo Girao. 6.  den: 
Z parkoviště na vrcholu Pico de Arieiro dojde-
me pěšky na vyhlídku Ninho da Manta. Poté pře-
jezd do obce Sao Vicente, návštěva lávové jes-
kyně a muzea vulkanologie. Návrat vyhlídkovou 
silnicí. 7. den: Návštěva vesničky Ribeiro Frio. 
Procházka levádou na  vyhlídku Balcoes a  pak 
další levádou s několika tunely do Portely. 8. den: 
Ranní odlet z Madeiry a návrat do ČR.

Vyzkoušejte na  Nový rok něco neob-
vyklého! Užijte si oslavu s velkolepým 
ohňostrojem a bohatou nabídkou jídla, pití 
a  hudby. Letos nabízíme termín zájezdu 
na  Madeiru v nejžádanějším období roku! 
Čeká vás krásné ubytování v pěkném 3* ho-
telu přímo v centru Funchalu s vyhlídkovou 
terasou, ale můžete si vybrat i levnější hotel 
v centru bez terasy.

       Madeira, hotely
Při našich zájezdech využíváme například:
Hotel Orquidea poskytuje při stolování nádher-
ný panoramatický výhled na oceán i celé město. 
Sluneční terasa s  lehátky je přístupná zdarma. 
O silvestrovské noci je to jedno z nejlepších míst 
pro pozorování slavnostního ohňostroje. 
Hosté hotelu mají přístup na  terasu zdarma, 
ostatní jen za vyšší poplatek.

Hotel Do  Centro, kvalitní malý hotel přímo 
v centru města, v jedné z bočních uliček. Prostory 
pro stravování jsou celkově menší, snídaně se po-
dávají formou kontinentálního bufetu, večeře pak 
v nedalekém partnerském hotelu.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
S ubytováním v hotelu Orquidea
27. 12. 2015 – 3. 1. 2016 32 500 Kč 14SV16
S ubytováním v hotelu Do Centro
27. 12. 2015 – 3. 1. 2016 29 500 Kč 14SV16

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a  zpět vč. let. 
tax (s přestupem) ve výši 11 500 Kč, 7x ubytování ve 3* ho-
telu v centru Funchalu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 
7x snídaně, průvodce, dopravu dle programu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neobsahuje: 
vstupné (přibližně 30 EUR + případně sjezd na  saních 
od 30 EUR), spropitné a další výše neuvedené služby. Pří-
platky: 4x večeře 1 800 Kč, 1lůžkový pokoj: 3 500 Kč (pouze 
Orquidea), příplatek za silvestrovskou gala večeři: 2 800 Kč.  
Minimální počet účastníků: 14 

       Madeira,  
maratony ve Funchalu 
Objevte Madeiru díky sportu! Výjimečný 
vzhled okolní krajiny, zpestřující dlouhý běh, 
vám pomůže dosáhnout mimořádných výsled-
ků. Máme pro vás připraveny letenky, trans-
fery do  3* hotelu v  centru Fun chalu a  hlavně 
nižší startovné při přihlášení do 31. října 2015. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
29. 1. – 2. 2. 2016 od 15 800 Kč 53SV16

Cena obsahuje: zpáteční letenku Praha – Funchal s pře-
stupem, 4x nocleh ve dvoulůžkovém pokoji s příslušen-
stvím ve 3* hotelu v centru Funchalu s kontinentálními 
snídaněmi, transfery z/na letiště, snížené startovné, ces-
tovní pojištění UNIQA K5C, pojištění proti úpadk CK. Cena 
neobsahuje: fakultativní výlety na vyžádání. Příplatky: 
jednolůžkový pokoj: 1 700 Kč. Pozn.: Nabízíme možnost 
přerušení cesty v Lisabonu a zajištění noclehu, zkrácení či 
prodloužení pobytu na Madeiře ve výši 850 Kč/den. Do-
poručujeme sjednání připojištění ALL RISK. Minimální 
počet účastníků: 1

AŽ SE BUDE PSÁT ROK 2016...
REZERVUJTE SI JIŽ DNES BEZPLATNĚ NA NAŠEM WEBU

ZÍSKEJTE NEJLEPŠÍ CENU!
REZERVUJTE SI ZÁJEZD, DOKUD JSOU LETENKY LEVNĚJŠÍ

•  od srpna 2015 např. zájezdy Island 55+ v dubnu a v květnu 2016, autobusové 
zájezdy do Norska v létě 2016

•  od září 2015 spustíme do prodeje na webu některé další zájezdy do Skandinávie, 
Skotska, Irska a dalších zemí

Některé zájezdy bývají brzy vyprodané (např. Islandská mozaika, Norsko 55+). Pokud si bezplat-
ně rezervujete místo v zájezdu, bude vám okamžitě po uvedení zájezdu do prodeje zaslána 
nabídka s nejlepší možnou cenou. Například u zájezdů do Norska může činit rozdíl ceny 3 000 Kč.

Snížené 

startovné
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KRÁLOVSTVÍ SNĚHU A LEDU
       Sněhová vesnice 
Lainio

       Rovaniemi 
a Santa Claus

       Lyžování 
za polárním kruhem
Daleko za severním polárním kruhem se fin-
ská plošina mění v pohoří, které nabízí kva-
litní vyžití vyznavačům zimních sportů. 
Vydejte se s námi do netradiční lyžařské destina-
ce. Během pár dní si vychutnáte Laponsko všemi 
smysly – výborný hotel, dobré jídlo a  řada míst-
ních specialit. Lyžování na  pečlivě upravených 
svazích s garancí dostatku přírodního sněhu, 
v nejlepším finském lyžařském středisku.
Můžete si vyzkoušet jízdu se psím spřežením, 
rychlé sněžné skútry i saně tažené soby. Spl-
ní se vám sen spatřit polární záři? 
Ylläs je největším finským lyžařským střediskem 
s  62 svahy a  30 vleky. Celková délka upravova-
ných sjezdových tratí je 52 km, 30 tratí je osvětle-
ných. Pro běžkaře je Ylläs rájem na zemi – 300 km 
upravovaných tratí nemá konkurenci. Ubytování 
v příjemném rodinném Tunturihotelu v sousedství 
běžeckých tras. Doprava ke sjezdovkám skibusem 
od  hotelu. Za  příplatek Saaga hotel: ubytování 
v hotelových pokojích/apartmánech u  sjezdovek, 
v ceně vstup do wellness a fitness zóny. Možnost 
volby způsobu stravování při ubytování v apartmá-
nech – za  příplatek hotelová polopenze, nebo si 
můžete vařit sami ve vybavených kuchyňkách.

Santa Claus pobývá na  polárním kruhu, 
ve  finském Rovaniemi. Až se vrátí z Vánoc, 
těší se na  vaši návštěvu, třeba o  jarních 
prázdninách. Během pobytu v  Laponsku 
stihnete jízdu na  sněžném skútru, výlet 
do  sněhového hotelu Arctic Snowhotel, ry-
baření na dírkách v ledu, návštěvu sobí far-
my, řízení sobího i psího spřežení a návštěvu 
Vesnice Santa Clause. 
1. den: Odlet z ČR přes Helsinky do Rovaniemi. 
Ubytování v centru města. 
2. den: Návštěva Vesnice Santa Clause. Po pro-
hlídce oběd (v ceně). Na sněžných skútrech se vy-
dáme na sobí farmu. Setkání s chovatelem sobů, 
projížďka na  saních tažených soby, ceremoniál 
překročení polárního kruhu, certifikát. Návrat 
na hotel do Rovaniemi na skútrech. 
3. den: Přesun na  sněžných skútrech do  Arctic 
Snowhotelu – království ledu a  sněhu. Sněhový 
hotel, sněhové fresky a  ledové sochy, ledová re-
staurace a kaple. V dřevěné restauraci (kota-teepe) 
bude podáván oběd: losos pečený na ohni. Návrat 
do města na skútrech. Dnes najedeme 60-70 km. 
4. den: Ráno se vydáme na husky farmu. Po krát-
ké instruktáži dostane každá dvojice své psy 
a vydáme se společně s musherem na 12-17 km 
dlouhý výlet se psím spřežením. V řízení saní se 
budete ve dvojici střídat. Po návratu můžete na-
vštívit krásné muzeum polárních krajin Arcticum. 
5. den: Přesun na letiště a odlet do ČR. 

Koncem listopadu se ve finském Laponsku, 
daleko za  polárním kruhem, staví sněhová 
vesnice. K tomuto účelu je použito množství 
sněhu a ledu odpovídající tisícovce plně na-
ložených kamionů. Celá vesnice má každý 
rok svůj specifický, neopakovatelný vzhled, 
zatímco atmosféra konstrukcí vyrobených 
ze sněhu a  ledu, spojených s  uměleckými 
díly a kouzlem okolní přírody, zůstává stej-
ná. Finové však nenabízejí jen ledový klid 
– po celou zimu se můžete připojit k aktivi-
tám, které vás budou bavit. 
Na  co se můžete těšit? Nocleh ve  sněhovém 
hotelu je výjimečným zážitkem. Jen si to před-
stavte: po výborné večeři vklouznete do teplého 
spacího pytle a budete si užívat ticho a podma-
nivě osvětlenou výzdobu svého pokoje. Další 
noci můžete strávit v některém z okolních srubů. 
Všechny jsou vybaveny vlastní saunou a  kr-
bem. Vydejte se na výlet na sněžných skútrech, 
jízdu se psím spřežením a  na  saních tažených 
soby. Zkusíte si chytit rybu na zamrzlém jezeře? 
Polární záři můžete vyhlížet přímo z  vesnice, 
nebo při večerní procházce na  sněžnicích. Pro 
skupiny na  vyžádání zařídíme laponské cere-
moniály se šamanem, ohňostroje nebo arktic-
kou diskotéku.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
10. 1. – 17. 1. 2016 22 900 Kč 32ZI16
7. 2. – 14. 2. 2016 22 900 Kč 32ZI16
6. 3. – 13. 3. 2016 22 900 Kč 32ZI16

20. 3. – 27. 3. 2016 22 900 Kč 32ZI16
3. 4. – 10. 4. 2016 22 900 Kč 32ZI16

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky – Kittilä 
a zpět vč. let. tax ve výši 9 000 Kč, 7x ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích ve 3*hotelu Tunturi s polopenzí 
formou švédských stolů, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a  pojištění CK. Cena neobsahuje: dopravu z  letiště 
do  hotelu cca 15 EUR/1 směr, skipass a  další výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
6 000 Kč, jízda se psím spřežením: 3 000 Kč, výlet na sobí 
farmu: 3  250 Kč, výlet do  Sněhové vesnice na  sněž-
ných skútrech: 3  000 Kč, ubytování v  hotelu Saaga: 
4 700 Kč. Cena za ubytování v apartmánu na vyžádání. 
Minimální počet účastníků: 8

Termín: Cena:  Kód na webu:  
3. 2. – 7. 2. 2016 31 700 Kč 07ZI16

10. 2. – 14. 2. 2016 31 700 Kč 07ZI16
2. 3. – 6. 3. 2016 31 700 Kč 07ZI16

9. 3. – 13. 3. 2016 31 700 Kč 07ZI16
Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky – Rovaniemi 
a zpět vč. let. tax ve výši 8 000 Kč, 4x ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích ve  4*hotelu se snídaní, uvedené 
výlety vč. dopravy z  hotelu a  vybavení proti chladu, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena 
neobsahuje: dopravu z  letiště do  hotelu, vstupné 
do  muzea Arcticum, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 7 000 Kč. Další termíny 
na vyžádání. Minimální počet účastníků: 1

Termín: Cena:  Kód na webu:  
10. 12. 2015  
– 5. 4. 2016 3 250 Kč 19ZI15 

19ZI16
Cena obsahuje: 1x nocleh ve  standardním dvoulůž-
kovém pokoji Sněhového hotelu, zapůjčení spacího 
pytle, horký ovocný nápoj, snídani a  certifikát o  noc-
lehu v  arktických podmínkách. Cena neobsahuje: 
letenku do  Kittilä (od  8  000 Kč při včasné rezervaci), 
další výše neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový 
pokoj 1  700 Kč/noc, pokoj „snow suite“ s  uměleckou 
výzdobou 1  150 Kč, 10km výlet se psím spřežením 
3 600 Kč, výlet na sněžných skútrech 2 800 Kč, rybaření 
na  dírkách 2  100 Kč, výlet na  saních tažených soby 
2 700 Kč, kurz výroby soch z ledu 2 250 Kč. Minimální 
počet účastníků: 1

SILVESTR A MARATON NA MADEIŘE
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VÝLETY DO DIVOČINY
       Nejkrásnější psí 
farma – Fly and Drive

       Olympijské 
sjezdovky a běžky

       Na běžkách za losy 
– jarní prázdniny, 
víkendy, VelikonoceZáruka kvalitního sněhu, olympijské sjezdo-

vé tratě a nekonečné kilometry upravených 
běžeckých tras v pohádkové krajině.
Zimní dovolená, která nikdy nezklame? Norsko! 
Letecky se dostanete do  Osla, zde si půjčíte 
auto a  za  2,5 hodiny jste ve  středisku zim-
ních sportů Skeikampen. Bydlení si můžete 
vybrat v různých kategoriích – od kvalitního 
horského 4* hotelu s  plnou penzí po  tradiční 
severské apartmány a  chaty pro 4 – 12 osob, 
které jsou cenově velmi příznivé. Apartmány 
a  chaty jsou komfortně vybaveny, mají několik 
ložnic, prostorný obývací pokoj s krbem, kuchyň-
ský a  jídelní kout, koupelnu, WC a  některé mají 
vlastní saunu. V  areálu naleznete půjčovnu veš-
kerého vybavení, lyžařskou školu pro dospělé 
i děti, na svazích restaurace. Čeká vás nádherný 
výhled z vrcholku hory Skeikampen. Kromě 
kvalitních sjezdových tratí je zde upravováno 
180 km běžeckých tras. Pro děti i pro dospělé 
je připraven doprovodný program. Nedaleko 
(30 minut autem) se nachází jedinečný zimní 
zábavní park Hunderfossen s  ledovou kated-
rálou, ledovým barem, trollí jeskyní, pohádkovým 
palácem a  největším trollem v  Norsku. Nejlepší 
norská lyžařská střediska Hafjell a  Kvitfjell jsou 
vzdálena do 45 minut jízdy autem.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
21. 1. – 25. 1. 2016 49 900 Kč 22ZI16
22. 2. – 26. 2. 2016 49 900 Kč 22ZI16
21. 3. – 25. 3. 2016 49 900 Kč 22ZI16

4. 4. – 8. 4. 2016 49 900 Kč 22ZI16
Cena obsahuje: letenku vč. let. tax z  Prahy nebo Víd-
ně do Ivalo a zpět ve výši 8 000 Kč, pronájem auta kat. B 
(min. 2 osoby) od příletu po odlet, 2x ubytování ve sru-
bu Engholm Husky, 2x ubytování v  chatě v  divočině, 
1x  tranzitní ubytování v  Helsinkách v  případě potřeby, 
plná penze po dobu programu, vybavení proti chladu 
(teplá kombinéza, boty, rukavice, kukla, vlněné ponožky), 
výlet se psím spřežením, místního průvodce – profesio-
nálního mushera, pojištění CK. Cena neobsahuje: další 
výše neuvedené služby. Slevy: Při čtyřech přihlášených 
osobách: 2 000 Kč/os. Minimální počet účastníků: 2

Termín: Cena:  Kód na webu:  
29. 1. – 5. 2. 2016 9 600 Kč 01ZI16  
26. 2. – 4. 3. 2016 9 600 Kč 01ZI16   

21. 3. – 28. 3. 2016 9 600 Kč 01ZI16   
Cena obsahuje: 7x ubytování v  chatě KOMFORT 
 (2 až 4lůžkové pokoje), služby delegáta, dopravu z/na 
letiště (autem, mikrobusem nebo vlakem) a na běžec-
ké tratě, pojištění CK proti úpadku. Cena neobsahuje: 
letenku (cena na vyžádání, od 4 000 Kč – sledujte web), 
poplatek za  přepravu lyží, stravu, cestovní pojištění, 
další neuvedené služby. Příplatky: zapůjčení povle-
čení: 350 Kč Slevy: Délku pobytu lze zkrátit, sleva 
800 Kč/1 den. Minimální počet účastníků: 5

Termín: Cena:  Kód na webu:  
7. 2. – 14. 2. 2016 13 500 Kč 03ZI16

13. 3. – 20. 3. 2016 13 500 Kč 03ZI16
3. 4. – 10. 4. 2016 12 000 Kč 03ZI16

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Osla a zpět ve výši 
4  000 Kč vč. letištních tax., pronájem auta kategorie 
B od  příletu po  odlet, 7x ubytování ve  4-6lůžkovém 
apartmánu nebo chatě, závěrečný úklid. Cena platí 
při rezervaci 4 osob. Pro jiný počet si vyžádejte 
individuální kalkulaci. Cena neobsahuje: další výše 
neuvedené služby, např. stravu a skipas. Příplatky: ski-
pas na 1 den: 1 350 Kč, skipas na 3 dny: 3 500 Kč, skipas 
na  5  dní: 5  200 Kč, povlečení (lze vzít vlastní): 500 Kč/
lůžko. Minimální počet účastníků: 4

Máte-li rádi dobrodružství a psí společnost, 
vydejte se do  srdce norského Laponska 
na kouzelné místo nedaleko Karasjoku.
1. den: Odlet z Prahy do Ivalo. Půjčení auta a pře-
sun do Norska, nedaleko obce Karasjok, na krás-
né místo uprostřed divočiny – Engholm Husky. 
Ubytování ve  srubech, vlastnoručně vytvo-
řených panem Svenem Engholmem, který zde 
žije a  chová psy husky. Sven za  svůj život 11x 
vyhrál závod psích spřežení Finnmarkslopet, dlou-
hý 1 000 km... Večeře, instruktáž k zítřejší cestě.
2. den: Po snídani se oblečete do zapůjčeného 
zimního oblečení a  sbalíte saně na cestu. Vyráží 
se nejprve zvolna, abyste měli možnost přivyk-
nout jízdě na  saních tažených psy. Oběd 
u ohně. Nocleh v divočině. 
3. den: Dnes už víte, co čekat od  svých psích 
kolegů, a  jízdu si náležitě užijete. Průvodce vás 
zavede na  zimní pastviny sobů, budete vyhlí-
žet polární záři. 
4. den: Z náhorní plošiny se vydáte zpět do údolí. 
Štěkající husky team, sobí kožešiny pro zahřátí, 
horký čaj, jiskřivý sníh a  ticho divočiny se vám 
navždy vryjí do paměti. K večeru vás přivítá teplý 
srub a vyhřátá sauna, která voní dřevem.
5. den: Po snídani je čas rozloučit se s Laponskem. 
Před odletem návštěva muzea laponské kultury 
Siida. Odlet do ČR přes Helsinky.

Ne nadarmo se Norsku říká kolébka lyžová-
ní. Běžkaři zažijí v kvalitně udržovaných sto-
pách opravdovou rozkoš z  pohybu. Denně 
můžete lehce ujet na  běžkách 20 až 40 km. 
Údolí Murudalen se nachází v podhůří NP Jo-
tunheimen, jen pár kroků od  divočiny, kam 
můžete vyrazit na  zapůjčených sněžnicích. 
Člověka zde potkáte jen zřídka, pravděpo-
dobněji však losy. Příznivci sjezdovek ocení 
kvalitu olympijské sjezdovky v Kvitfjellu. 
20 minut vzdálené středisko Lemonsjoen nabízí 
50 až 70 km upravených tras, převážně pro klasi-
ku („bruslení“ je zde méně časté). V dosahu jsou 
i  dvě osvětlené běžecké tratě. Zajedeme také 
na stopy v NP Rondane. Podle sněhové pokrývky 
jsou vyfrézovány stopy (cca 20 km) pod horou 
Murudalen. Dále jsou udržovány stopy mezi kem-
pem Randsverk a hotelem Hindseter (cca 17 km). 
Další lyžování je v okolí jezera Gjende.

Termíny s průvodcem:
1. den: Odlet z  Prahy nebo z Vídně na  letiště 
Gardermoen severně od  Osla. Transfer na  uby-
tování. 2. – 7. den: Z místa ubytování budeme 
vyrážet na běžecké i sjezdařské tratě – podle slo-
žení skupiny a dohody účastníků. V okolí dostatek 
běžeckých stop, sjezdovky Lemonsjoen, 1x výlet 
na sjezdovky do olympijského Kvitfjellu. 8. den: 
Odjezd na letiště a odlet.
Délku pobytu lze domluvit individuálně.

Náš 
delegát
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ZIMNÍ POBYTY S PROGRAMEM
       Do srdce  
finského Laponska

       Zimní pobyt 
v Medvědím brlohu

       Finsko s polární 
září nad hlavou

Na polárním kruhu je pohádková zima, sně-
hový hotel a  rozhodně tu není nuda! Výlet 
do finské divočiny s nabitým programem. 
1. den: Odlet s přestupem do finského Rovanie-
mi na polárním kruhu, přesun do 30 km vzdále-
ného hotelu uprostřed borového lesa.  
2. den: Instruktáž k  řízení skútrů. 2 dospělí 
na 1 skútr, děti jedou v saních tažených za skútrem. 
Dojedeme k jezírku v divočině, kde si každý vyvrtá 
díru do ledu a může zkusit své štěstí při rybaření. 
3. den: Na  sněžnicích se vydáme zasněženým 
lesem k husky farmě. Výlet se psím spřežením. 
4. den: Návštěva sobí farmy a  vesnice Santa 
Clause. Budete řídit sobí spřežení a dostanete „ři-
dičský průkaz na soby“. Můžete poslat domů po-
hlednici z „hlavní pošty Santa Clause“ a samotné-
ho Santu osobně pozdravit. Celodenní program, 
oběd v restauraci Forest Manor. Večeře v hotelu, 
kde budou servírovány laponské speciality.
5. den: Volný den. V místě nabídka na různé vý-
lety (skútry, delší jízda se psím spřežením apod.)
6. den: Na  sněžných skútrech dnes pojedeme 
na  prohlídku Sněhového hotelu. Za  příplatek 
zde lze zajistit přenocování.
7. den: Výlet na  běžkách, 3-6 km. Cílem je la-
ponský stan „kota“, kde si můžete na otevřeném 
ohni opéct klobásu. 
8. den: Odlet domů.

Český průvodce, kvalitní ubytování, plná 
penze, psí spřežení, sněžné skútry, rybaření, 
sobí farma a arktická zoo. 
1. den: Odlet z  Prahy do  Oulu. Přesun do  NP 
Syöte. Cestou úžasné výhledy do  krajiny. Vítejte 
ve sněhobílém království jižního Laponska!  Uby-
tování v hotelových pokojích nebo srubech. Ve-
čeře v panoramatické restauraci hotelu.
2. den: Snídaně formou bohatého švédského 
stolu. Celodenní výlet na  sněžných skútrech 
přes lesy, po  kopcích i  zamrzlých jezerech a  ře-
kách. Oběd v laponském stanu „kota“, odpočinek 
u  ohně. Odpoledne výlet se psím spřežením. 
Návrat na skútrech k vrcholu Iso-Syöte na večeři. 
Vyhřátá sauna, hotelový bazén.
3. den: Výlet do arktické Ranua zoo, setkání se 
zvířecími obyvateli polárních oblastí, včetně polár-
ních lišek, medvědů, vlků, rosomáků, losů, sobů, 
pižmoňů a mnoha druhů ptáků. Oběd v zoo. Od-
počinek a výprava na běžkách do stmívající se 
krajiny. Spatříme magická světla tančící po obloze? 
4. den: Rybaření na dírkách na zamrzlém jeze-
ře. Úlovky si opečeme na ohni k obědu. Setkání se 
Sámem, který chová soby. Nahlédnutí do pradáv-
né kultury Laponska. Po návratu večeře ve srubové 
restauraci Romekievari (fondue ze sobího masa).
5. den: Odjezd na letiště a návrat do ČR.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
12. 12. – 19. 12. 2015 36 500 Kč 09ZI15

30. 1. – 6. 2. 2016 36 500 Kč 09ZI16
12. 3. – 19. 3. 2016 36 500 Kč 09ZI16
9. 4. – 16. 4. 2016 36 500 Kč 09ZI16

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinki – Kittilä 
a  zpět vč. let. tax ve  výši 9  000 Kč, dopravu v  rámci 
uvedeného programu, 7x ubytování v 3* hotelu (dvou-
lůžkové pokoje s WC a sprchou), 7x polopenze, akti-
vity uvedené v  programu, řízení skútru 2 osobami, 
místního průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C. 
Cena neobsahuje: dopravu z letiště do hotelu a zpět 
(cca 15  EUR/1 směr), další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 6 000 Kč, řízení skútru jed-
nou osobou 3 000 Kč. Minimální počet účastníků: 1

Termín: Cena:  Kód na webu:  
14. 1. – 21. 1. 2016 43 500 Kč 11ZI16
11. 2. – 18. 2. 2016 43 500 Kč 11ZI16
3. 3. – 10. 3. 2016 43 500 Kč 11ZI16

Cena obsahuje: letenku vč. let. tax z Prahy nebo Vídně 
do Rovaniemi a zpět ve výši 8 000 Kč, všechny transfery 
v rámci programu, uvítací koktejl, ubytování ve 2lůžko-
vých pokojích hotelu (vlastní WC, sprcha, TV s plochou 
obrazovkou, rádio, rychlovarná konvice a výběr z hor-
kých nápojů k vlastní přípravě na pokoji), vybavení proti 
chladu (teplá kombinéza, boty, rukavice, kukla, vlněné 
ponožky, helma na  jízdu skútrem), uvedené výlety dle 
programu, místního průvodce, pojištění CK. Cena ne-
obsahuje: další výše neuvedené služby. Příplatky: 
1lůžkový pokoj: 6 800 Kč, nocleh ve Sněhovém hotelu: 
3 600 Kč. Minimální počet účastníků: 1

Termín: Cena:  Kód na webu:  
9. 12. – 13. 12. 2015 39 900 Kč 21ZI15

3. 2. – 7. 2. 2016 39 900 Kč 21ZI16
9. 3. – 13. 3. 2016 39 900 Kč 21ZI16

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinki – Oulu a zpět 
vč. let. tax ve výši 10 000 Kč, dopravu autobusem z letiš-
tě do Iso-Syöte a zpět, dopravu v rámci uvedeného pro-
gramu, 4x ubytování v 3* hotelu (dvoulůžkové pokoje 
s WC a sprchou), 4x snídaně, 3x oběd a 4x večeře, 
český průvodce, aktivity uvedené v programu, řízení 
skútru 2 osobami, průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění CK. Cena neobsahuje: další výše neu-
vedené služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3  000 Kč, 
srub Kelo (vlastní sauna, krb) pro 2 osoby: 2  000 Kč/
os., srub Kelo pro 3 osoby: 1 000 Kč/os., srub Kelo pro 
4 osoby: 500 Kč/os., řízení skútru 1  osobou 1  000 Kč. 
Minimální počet účastníků: 8

Autentická vesnice se sámskou kulturou, kde 
sněžný skútr je běžným dopravním prostřed-
kem, sobů je více než lidí a  turista je vítán 
s otevřenou náručí. Kvalitní ubytování v rodin-
ném hotelu a výlety každý den. Stovky kilome-
trů běžeckých tras začínají přímo u hotelu.
1. den: Odlet z  Prahy do  Kittilä, přesun busem 
do hotelu ve vesnici Ylläsjärvi. 
2. den: Snídaně formou bohatého švédského 
stolu. Výlet na sněžných skútrech do Sněhové 
vesnice Lainio. Fascinující sněhová a  ledová 
výzdoba. Občerstvení v ceně. 
3. den: Na  sněžných skútrech na  vrchol hory 
Ylläs, fantastický výhled na národní park Pallas. 
Odpoledne volno – vydáte se na běžky? 
4. den: Výlet se psím spřežením – každý bude 
mít možnost vyzkoušet si řízení zápřahu. Posezení 
v laponském stanu u ohně, povídání s musherem. 
5. den: Návštěva sobí farmy a  4 km výlet 
v  saních tažených sobem. Povídání s  chovateli 
sobů o jejich životě a tradicích. Káva a čaj v ceně. 
6. den: Lanovkou na vrchol hory Ylläs. Zde si nasa-
díme sněžnice a  vydáme se směrem do  nížin. 
Za jasného počasí nás čekají výhledy z úbočí hory .
7. den: Ve speciálním neoprénovém obleku bude-
me mít možnost vyzkoušet si v  jezeře Ylläsjärvi 
pobyt v ledové vodě mezi krami, aniž bychom 
cítili chlad. Čeká nás jedinečný zážitek!
8. den: Odjezd na letiště a odlet do ČR.

Náš průvodce, polopenze

NA VĚTŠINU ZIMNÍCH PROGRAMŮ LZE LETĚT Z PRAHY I Z VÍDNĚ.
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V dubnu 2016 chystá CK Periscope další 16denní zájezd do Mexika. Už potřetí s námi 
pojede jako průvodkyně Petra Ježková, která zde dlouhodobě žije. Díky jejím zna-
lostem a zkušenostem se můžete o této výjimečné zemi dozvědět maximum zajíma-
vých informací. (Ptala se: Jana Vaňátková; foto: www.iliveinmexico.com)
Proč jste si vybrala pro svůj život právě Mexiko?
Přijela jsem do této země jako „batůžkář“ během své půlroční cesty Střední a Latin-
skou Amerikou. Mexiko se mi hned na první pohled zalíbilo a okamžitě jsem se tu 
cítila „jako doma“. Fascinovala mě zdejší kultura i obyvatelé. Mexičané totiž proží-
vají vše na 100 %, jsou velmi emotivní, trošku hlučnější, a rozhodně ne introverti. 
Rádi oslavují a pijí, prostě si umí užívat život! Na druhou stranu čas je pro ně 
velmi relativní a nedůležitý pojem a se spolehlivostí to také nepřehánějí – proto 
je třeba občas trochu přimhouřit oko a začít se učit trpělivosti…

Která místa v Mexiku jste si nejvíc oblíbila?
Líbí se mi rozmanitost téhle země, která nabízí v podstatě všechno: poušť, džungli, 
nádherné pláže, vodopády, laguny, vulkány, a zároveň je bohatá na historii (koloniální 
města a pyramidy). Mezi moje nejoblíbenější místa ale patří Palenque a okolní džungle.

Jak se místní chovají k cizincům? Je tu bezpečno? 
Mexičané jsou velmi přátelští. Rádi pomůžou, rádi si s vámi popovídají, vždy jsou dobře naladěni. Milují 
fiesty a nevynechají žádnou příležitost k oslavě. Protože však jde o rozvojovou zemi, kde je mnoho 
chudých obyvatel, bezpečnost je tu nižší než v Evropě. Proto není vhodné přitahovat nežádou-
cí pozornost okázalými šperky, drahými hodinkami… Při autobusových přejezdech mohou 
výjimečně hrozit blokády silnic, při nichž místní obyvatelé vybírají za průjezd tzv „výpalné“. 
Podobné případy ale bohužel patří k realitě celé Střední a Latinské Ameriky.

Máte pro budoucí turisty nějakou praktickou osobní radu? 
Vše důležité lze v Mexiku koupit. Ale určitě bych doporučila naučit se před cestou ales-
poň pár základních španělských slovíček. Ve středním Mexiku se totiž s angličtinou příliš 
„nechytnete“… 

Proč je podle vás lepší vydat se do Mexika se zájezdem, a ne individuálně?
Právě kvůli jazykovým bariérám a  bezpečnosti. Individuální turista, který nezná jazyk 
a místní poměry, se snadněji dostane do problematické situace. V Mexiku je bohužel zko-
rumpovaná i policie. A tak mnohdy spíš, než aby vám policisté pomohli, využijí vaší situace 
a budou po vás žádat další úplatek.

Jako průvodkyně po Mexiku jste se zúčastnila už dvou zájezdů pořádaných CK Periscope. 
Která zajímavá místa jste s klienty navštívila a jak hodnotíte spolupráci s CK?
Jeli jsme klasickou poznávací cestu z Mexico City až ke Karibiku, ale kromě obvyklých míst jsme 
na trasu přidali například zajímavý venkovní park s Olméckými hlavami La Venta. U moře jsme 
zůstali v malém přírodním a velmi osobitém středisku Tulum, namísto pobytu v příliš turisty 
navštěvovaných resortech v  Cancunu, kam jezdí většina CK. Líbí se mi, že Periscope hledá 
více přírodní a méně turisticky známá místa. Majitel CK Petr Burian se navíc osobně o zájezdy 
a jejich program zajímá, což je pro výsledek a celkovou spokojenost klientů velmi důležité.

V dubnu chystá CK Periscope spolu s vámi další 16denní zájezd do Mexika. Čím byste 
přesvědčila ty, kteří po cestě do Mexika touží, ale zatím ještě váhají?
Snít je hezké, ale ještě hezčí je své sny uskutečnit. A tequilla chutná lépe v Mexiku než v Čechách… 

Průvodkyně
Petra Ježková 

MEXIKO
Sny se mají plnit (nejen o Vánocích)
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SVĚT NA JAŘE
       Krásy Brazílie  
před olympiádou

       Izrael

Termín: Cena:  Kód na webu:  
12. 4. – 20. 4. 2016 39 400 Kč 19SV16

Cena obsahuje: letenky Praha – Tel Aviv a  zpět vč. 
let.  tax, dopravu autobusem, 8x ubytování v hotelech 
(2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 8x snídaně, 7x ve-
čeře, místního delegáta a českého průvodce, vstupné 
do  národních parků Ceasareia, Ein Gedi a  Masa-
da –  včetně lanovky, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a  pojištění CK. Cena neobsahuje: další vstupné (asi 
280 NIS, tj. cca 1 600 Kč), spropitné cca 40 USD a dal-
ší výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 
8 800 Kč. Minimální počet účastníků: 20

Termín: Cena:  Kód na webu:  
31. 3. – 13. 4. 2016 web 44SV16

V dubnu se opět vydáme za přírodou a pa-
mátkami Izraele. Kvalitní hotely s polopen-
zí, většina vstupů je v ceně. 
1. den:  Odlet z  Prahy do  Tel Avivu. Z  letiště se 
přesuneme na  ubytování. 2. den:  Starobylé měs-
to Caesarea Maritima na pobřeží Středozemního 
moře, zahrady v okolí Bábovy svatyně v Haifě, pod-
zemní křižácké město v Akko. 3. den: Galilejské 
jezero, kostel Rozmnožení chlebů a  ryb, Caper-
naum, pravoslavný kostel Sedmi apoštolů a kostel 
Blahoslavenství. Muzeum v kibutzu Ginossar s ori-
ginálem lodi zachované z doby Kristovy, ochutnáv-
ka vína ve vinařství Golan Hights Winery. Jardenit, 
místo, kam se sjíždějí poutníci z celého světa, aby se 
nechali pokřtít. 4. den: Největší arabské město v Iz-
raeli – Nazaret, bazilika Zvěstování a kostel svatého 
Josefa. Muzeum holocaustu Yad Vashem v Jeruzalé-
mě. Chrám Narození Páně v Betlémě. 5. den: Ce-
lodenní prohlídka Jeruzaléma. Olivetská hora, Zeď 
nářků, Křížová cesta, chrám Božího hrobu, Getse-
manská zahrada a další zajímavá místa. 6. den: Pro-
cházka v oáze Ein Gedi, koupání v Mrtvém moři, 
pevnost Masada, která se rozkládá vysoko na plo-
šině skalního útesu, kam se dopravíme lanovkou. 
Přesun pouští do Eilatu. 7. den: Osobní volno, kou-
pání v Rudém moři, potápění u korálových útesů, 
podmořská observatoř (doprava místními TAXI 
není v ceně zájezdu). Možnost celodenního výletu 
do jordánské Petry, nutno objednat již při zakou-
pení zájezdu: 7 000 Kč. 8. den: Dopoledne návštěva 
národního parku Timna, zastávka na vyhlídce Ra-
mon v nitru Negevské pouště. 9. den: Prohlídka Tel 
Avivu, staré město  Jaffa a odlet do Prahy.

Poznejte rozmanitou Brazílii během pestré-
ho poznávacího zájezdu. Průvodkyní vám 
bude Zuzana Kochová, která v  Brazílii stu-
dovala a později ji procestovala, mj. se štá-
bem České televize.
Svět objevil Brazílii díky MS ve fotbale 2014 a ještě 
více se proslaví hlavní město Rio de Janeiro, 
kde se v  srpnu 2016 uskuteční XXXI. letní 
olympijské hry. Jak málo však známe Brazí-
lii... Víte například, že se svými více jak 200 miliony 
obyvatel je to 5. nejlidnatější země světa? Mezi 
hlavní ikony Brazílie patří fotbalista Pelé, karne-
val, pláž Copacabana a  socha Krista Spasitele 
v  Rio de Janieru, řeka Amazonka a  celá Ama-
zonie, vodopády Iguacu a krásné mořské pláže. 
Mnohé z toho během našeho zájezdu uvidíte. 

Cestujeme na jižní polokouli, a tak v termínu zájez-
du je už léto v Riu minulostí. V amazonském pra-
lese u  Manausu i  v  provincii Bahia s  historickým 
městem Salvador můžeme očekávat příjemné 
teploty nad 25 stupňů. Na světoznámé vodopády 
Iguacu se podíváme též z argentinské strany. 

Na  konci zájezdu lze zůstat v  Salvadoru 
na koupání a poté odletět do Mexika na náš 
další zájezd. 

       Velký okruh 
Mexikem

Termín: Cena:  Kód na webu:  
15. 4. – 30. 4. 2016 72 900 Kč 22SV16

Cena obsahuje: letenky Praha – Mexico City a Cancun 
– Praha (lety s přestupem) ve výši cca 23 000 Kč vč. let. 
tax, dopravu mikrobusem, 14x ubytování ve 3* hotelech 
(2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 14x snídaně, prů-
vodce, kompletní vstupy dle programu a  služby česky 
hovořícího průvodce od příletu do Mexico City po odlet 
z Cancunu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. 
Cena neobsahuje: spropitné za  místní služby (řidič, 
portýři apod.), další výše neuvedené služby. Příplatek: 
pojištění ČP. Minimální počet účastníků: 12 

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

Brazílie, Manaus – soutok řek 
Amazonka a Rio Negro.

Brasília
Salvador

Fortaleza

Manaus

Rio de Janeiro
São Paulo

Foz do Iguaçu

Foto: Petra Ježková

Přednáška 

7. října 2015 

Praha

Časová sleva 

na 68 526 Kč 

do 15. září

1 000 km
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       Eurovíkend v Oslu
Hlavní město Norska má rozhodně co nabíd-
nout: námořní přístav, vikingská minulost, 
světoznámá muzea i  moderní architektura. 
Podzimní termín je o jeden den prodlouže-
ný, na prohlídku města bude více času. 
1. den: Ráno odlet z  ČR do  Osla. Dominanta 
města – budova Opery, která leží přímo u fjor-
du v  bezprostřední blízkosti hlavního nádraží. 
Tvůrci získali Cenu Evropské unie za  současnou 
architekturu. Procházka pěší zónou Karl Johans 
Gate, hlavní budovy města (parlament, uni-
verzita, Národní divadlo), královský palác. Park 
Frogner s  212 sochami Gustava Vigelanda, 
symbol města – Sinnataggen (v  překl. Vztekající 
se chlapeček), fontána, monumentální monolit. 
Sportoviště zimních OH Holmenkollen. Proskle-
ná lanovka nás vyveze až k vrcholu skokanských 
můstků, odkud se nám naskytne nezapome-
nutelný výhled na  město a  fjord. Ubytování 
v centru města.
2. den: Poloostrov muzeí Bygdøy. Polární loď 
Fram, na  které se plavili polární dobyvatelé 
Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnímu a již-
nímu pólu. Vor Kon Tiki, papyrová loď Ra II Thora 
Heyerdahla, tři vikingské lodě staré přes tisíc let, 
působivé Muzeum námořní plavby. Návrat 
do  centra k  cihlové budově radnice lodičkou. 
Procházka do  přístavu po  nábřežní promenádě 
Akker Brygge. Unikátní Muzeum umění Astrup 
Fearnley. Restaurace, kavárny, nastálo zakotvené 
lodě. Navečer odlet do ČR.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
26.9. – 28.9. 2015 12 900 Kč 14NO15

21. 5. – 22. 5. 2016 10 900 Kč 14NO16
Cena obsahuje: letenku z  Prahy ve  výši 4  000 Kč vč. 
let. tax, 1x (v  září 2x) ubytování ve  3* hotelu v  centru 
města (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1x (v září 
2x) snídaně, Oslo pass na 24 (v  září 48) hodin (vstupy 
do  památek, muzeí, MHD), průvodce, cestovní pojiš-
tění UNIQA K5C a  pojištění CK. Cena neobsahuje: 
další výše neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový 
pokoj: 1 000 Kč/noc, nocleh navíc: 1 800 Kč. Minimální 
počet účastníků: 10

       Advent a jaro 
ve Stockholmu
Stojíte na nábřeží a kolem vás se rozprostírá 
samá voda se spoustou ostrovů. Ne nadarmo 
se tomuto městu říká Benátky severu. Přes-
tože jde o metropoli, moderní a dynamickou, 
na každém kroku pocítíte všudypřítomný se-
verský klid a příjemnou atmosféru starobylé-
ho města. Vítejte ve Stockholmu! 
Během tří dnů si prohlédneme Staré Město – 
Gamla Stan, katedrálu Storkirkan, reprezentativ-
ní královský palác Kungliga Slottet, parlament 
Riksdagen a budovu opery. Symbol Stockholmu 
– radnice z  červených cihel – Stadhuset. 
Třešničkami na dortu jsou Zlatý sál, kde se kaž-
doročně udělují Nobelovy ceny, a výhled na celý 
Stockholm z vyhlídkové věže radnice. Pak se pře-
suneme na malý ostrůvek Riddarholmen, kde uvi-
díme kostel Riddarholmskyrkan. Nezapomeneme 
ani na  procházku pěší zónou Drottingsgatan. 
Stockholm nabízí tolik různých zajímavostí, kolik 
si jen dokážete přestavit: z  muzeí mj. Muzeum 
bitevní lodi Vasa, Nordické muzeum nebo 
Muzeum středověkého Stockholmu. Můžete 
navštívit zoo, akvárium a  hlavně Skansen 
s mnoha typickými švédskými stavbami i  zvířaty 
(mj. i  s  losy). Navštívíme také královský palác 
Drottningholm. Zde již řadu let žije královská 
rodina. K  největším atrakcím Stockholmu patří 
lanovka Skyview, která se šplhá po hale Globen 
až na  vrchol, odkud je krásný výhled na  město. 
Večer si zpestříme návštěvou Icebaru - víte, jak 
chutná vodka ze skleničky vyrobené z ledu? 

EUROVÍKENDY NA SEVERU
       Království fjordů, 
Bergen a Oslo

Termín: Cena:  Kód na webu:  
25. 9. – 28. 9. 2015 19 900 Kč 21NO15
13.5. – 16.5. 2016 19 900 Kč 21NO16

Cena obsahuje: letenku Praha - Bergen a Oslo - Praha 
vč. letištních tax ve výši 5 000 Kč, balíček Norsko v kost-
ce vč. plavby po fjordu a jízdenky na vlak, 3x ubytování 
v hostelu (dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím), 3x sní-
daně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K5C a  po-
jištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: transfer 
z letiště do hostelu a zpět (100 NOK/1 cesta), dopravu 
MHD a vstupné (Bergenská karta 1 den 200 NOK, Oslo 
cca 100 NOK), povlečení, a další neuvedené služby. Pří-
platky: jednolůžkový pokoj: 3 000 Kč, ubytování v ho-
telu (na vyžádání).

Termín: Cena:  Kód na webu:  
11.12. – 14.12. 2015 15 500 Kč 15NO15
9. 6. – 12. 6. 2016 15 500 Kč 15NO16

Cena obsahuje: letenku z Prahy ve výši 3 500 Kč vč. let. 
tax, 13x ubytování ve 3* hotelu (2lůžkové pokoje s pří-
slušenstvím), 3x snídaně, Stockholm card na 72 hodin 
(vstupy do památek, muzeí, MHD), průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K5C a pojištění CK. Cena neobsahuje: 
dopravu z letiště do města a zpět, další výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 1  000 Kč/noc. 
Minimální počet účastníků: 10

Díky přímým letům do Bergenu a Osla si uži-
jete v krajině plné magických fjordů a desí-
tek vodopádů atraktivní podívanou! 
1. den: V poledne odlet z Prahy přímým letem 
do  Bergenu. Lanovkou nebo pěšky vyjdeme 
na horu Ulriken. Výhled do okolní krajiny plné hor 
a členitých ostrovů v moři je opravdu nádherný.
2. den: Prohlídka centra, jehož neopakovatelnou 
atmosféru tvoří rybí trh, hansovní domy na  ná-
břeží Bryggen (UNESCO), vyhlídka Fløyen, kam 
se dá vystoupat pěšky nebo se nechat vyvézt po-
zemní lanovou dráhou.
3. den: Norsko v kostce. Dnes během jediného 
dne spatříte jedny z  nejkrásnějších míst Norska. 
Čeká vás plavba po  fjordech Sognefjorden 
a Nærøyfjorden (UNESCO) a vyhlídková jízda vě-
hlasnou vysokohorskou železnicí Flåmsbana. 
Dále pak zajímavá cesta vlakem mezi horami a le-
dovci a malebnými údolími do Osla. Pozn.: Mož-
nost návratu do Bergenu (bez průvodce) a odletu 
přímým letem z Bergenu do Prahy 4. den ráno.
4. den: Prohlídka zelené metropole Oslo. Mo-
derní Opera, pěší zóna Karl Johans Gate. Fakul-
tativně návštěva parku se sochami Gustava Vige-
landa nebo plavba lodičkou k muzeu polární lodi 
Fram. V podvečer odlet do Prahy. 
Doporučujeme: možnost prodloužení po-
bytu v Oslu o další nocleh a den – průvodce 
bude přítomen při min. 6 klientech.

Oslo pass 

v ceně
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MADEIRA – PO CELÝ ROK 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
6. 4. – 12. 4. 2016 26 900 Kč 09SV16

Cena obsahuje: letenku z  Prahy/Vídně a  zpět ve  výši 
11 000 Kč vč. let. tax, transfery z  letišť na hotely a zpět, 
dopravu mikrobusem, 6x ubytování v 3* hotelech (2lůž-
kové pokoje s  příslušenstvím), 6x snídaně, průvodce, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neob-
sahuje: místní dopravu MHD v Lisabonu a ve Funchalu, 
vstupné (přibližně 60 EUR), další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 5 000 Kč, 3x večeře (Madeira): 
1 150 Kč (vč. nápojů). Minimální počet účastníků: 12

       Madeira a Lisabon 
– květinové slavnosti
Atraktivní zájezd za poznáním dvou portugal-
ských klenotů: hlavního města Lisabonu a kvě-
tinového ostrova Madeiry. 
1. den: Odlet z  Prahy/Vídně do  Lisabonu s  pře-
stupem. Svoz z  Brna při min. 6 os. Transfer na  ho-
tel  metrem. 2. den: Prohlídka historického centra 
a maurského hradu sv.  Jiří. 3. den: Typickou žlutou 
tramvají (MHD) zajedeme do  čtvrti Belém. Dále 
uvidíme např. památník portugalských objevitelů, 
dlouhý most Vasco da Gama a výstaviště EXPO. Ve-
čer odlet na  Madeiru. Transfer do  hotelu v  městeč-
ku Caniço de Baixo. 4.  den: Autobus nás doveze 
až na  třetí nejvyšší vrchol Madeiry Pico de Arieiro 
(1  810 m  n.  m.). Krátkou procházkou se vydáme 
do „hnízda káňat“, na vyhlídku Ninho da Manta. Pře-
jezd přes Sao Vicente. Za městečkem s lávovými jezír-
ky Porto Moniz nás pak čeká vyhlídková jízda silnicí 
vedoucí po pobřeží. 5. den: Květinové slavnosti. Ce-
lodenní pobyt ve  Funchalu (MHD). 6.  den: Přejezd 
přes náhorní plošinu Paúl da Serra do Rabaçalu. Po-
dél krátké levády dojdeme k vodopádu Risco. Odpo-
ledne lze ve Funchalu navštívit tržnici a botanickou 
nebo orchidejovou zahradu (MHD). 7.   den: Odlet 
do  Prahy/Vídně. Odvoz z  letiště do  Brna při min. 
6 osobách. Doporučujeme rezervaci co nejdříve.

Foto: Turismo da Madeira

       Madeira a Lisabon

Termín: Cena:  Kód na webu:  
11. 7. – 19. 7. 2015 26 900 Kč 02SV15
8. 8. – 16. 8. 2015 26 900 Kč 02SV15
30. 4. – 8. 5. 2016 27 900 Kč 02SV16

Madeira – v barvách podzimu
24. 10. – 29. 10. 2015* 22 900 Kč 42SV15

* Zkrácená verze, program na webu.
Cena obsahuje: letenky Praha – Lisabon – Funchal 
a  zpět vč. letištních tax, 8x ubytování ve  3* hotelu 
v Lisabonu a v centru Funchalu (2lůžkové pokoje s pří-
slušenstvím), 8x snídaně, průvodce, dopravu podle 
programu, 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 neu-
vedené služby. Příplatky: 5x večeře: 2 600 Kč, 1lůžkový 
pokoj: 4 000 Kč. Minimální počet účastníků: 12 

Poznávání a výšlapy kolem levád. Mořský 
vzduch a  bujná vegetace s  mnoha druhy 
květin vás nenechají na pochybách, že jste v sub-
tropech. Bonusem zájezdu je den v Lisabonu!
1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu. Transfer do hote-
lu jen s  příručním zavazadlem. 2. den: Prohlídka 
historického centra Lisabonu, doprava MHD. 
Navečer odlet do Funchalu. Přejezd do hotelu v cen-
tru. 3. den: Prohlídka středu města, čtvrť Monte, 
tropická zahrada, muzeum minerálů, ochutnávka 
madeirského vína. 4. den: Přejezd horskou silni-
cí do  sedla Eira do  Serrado. Výstup na  plošinu 
s výhledem do „Údolí jeptišek“. Návrat do Funchalu, 
návštěva starého města. 5. den: Návštěva vesničky 
Ribeiro Frio. Procházka krátkou levádou na vyhlíd-
ku Balcoes a pak další levádou s několika krátkými 
tunely do Portely. 6. den: Vyjížďka přes náhorní plo-
šinu 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 Gabo 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 jezírkách v  městečku Porto 
Moniz. Návrat vyhlídkovou silnicí. 8. den: Vyprahlý 
poloostrov Sao Lourenço. Odpoledne Funchal 
nebo okolí. 9. den: Odlet z Madeiry a návrat do ČR.

Již sedmým rokem vás zveme na příjem-
ný portugalský ostrov Madeira. Naše zá-
jezdy jsou obohaceny o několikahodinové túry 
přírodou a podél levád. 
1. den: Odlet z  Prahy na  Madeiru (2015 – přímé 
lety, 2016 – bude upřesněno). Ubytování v  centru. 
2. den: Po  dopolední prohlídce první části středu 
města Funchal nás čeká úvodní nedaleká leváda 
Dos Tornos. 3. den: Přejezd horskou silnicí do sed-
la Eira do  Serrado. Výstup na  plošinu s výhledem 
do „Údolí jeptišek“. Návrat do Funchalu, návštěva 
čtvrti Monte a  tropické zahrady. 4. den: Vydatná 
celodenní túra nádhernou levádou Caldeirão Ver-
de. 5. den: Dnes se vydáme do  Rabaçalu. Podél 
krátké levády dojdeme k  vodopádu Risco. Další 
levádou dojdeme do  skalního kotle 25 fontán. 
Za svitu baterek překonáme 900 m dlouhý tunel. 
Koupel v Atlantiku. Výhledy z 600 m vysokého útesu 
Gabo Girao. 6. den: Autobus nás časně ráno dove-
ze až na třetí nejvyšší vrchol Madeiry Pico de Arieiro. 
Čeká nás náročnější několikahodinový výšlap 
na  úplně nejvyšší vrchol Madeiry Pico Ruivo 
(1 862 m). Nakonec sestoupíme pohodlnou vyhlíd-
kovou cestou do Achady do Teixeira. 7. den: Dnes 
se projdeme poloostrovem São Lourenço. Od-
poledne pobyt ve Funchalu či okolí. 8. den: Odlet 
z Madeiry a návrat do ČR.

       Madeira – turistika

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 7. – 27. 7. 2015 25 900 Kč 41SV15
21. 9. – 28. 9. 2015 25 900 Kč 41SV15
6. 6. – 13. 6. 2016 26 900 Kč 41SV16

Cena obsahuje: letenky Praha – Funchal vč. letištních 
tax, 7x ubytování ve 3* hotelu v centru Funchalu (2lůž-
kové pokoje s WC a sprchou), 7x snídaně, průvodce, do-
pravu podle programu, cestovní pojištění UNIQA  K7C 
a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné (přibližně 30 EUR + případně sjezd na saních 
od  30  EUR), spropitné a  další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 5x večeře 2  600  Kč, jednolůžkový pokoj: 
4  000 Kč Pozn.: Večeře jsou podávány v  hotelové re-
stauraci formou bufetu. Večeře v restauracích ve městě 
jsou zhruba stejně drahé i  levnější. Minimální/maxi-
mální počet účastníků: 7/14.
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Foto: Tiago Sousa / nowordsproductions.com

Foto: Turismo de Lisboa – www.visitlisboa.com

Levněji  

než vloni!
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JARO NA JIHOZÁPADĚ EVROPY
Andalusie a Gibraltar, 
festival v Seville

Eurovíkend v Lisabonu        ... a pokračování 
v Portu (UNESCO)

       Azorské ostrovy

Tradiční oblíbený zájezd, jehož specialitou 
je andaluská folklorní slavnost Feria de Abril 
v Seville a také návštěva Gibraltaru.
1. den: Odlet z  Vídně s  přestupem. Ubytování 
v hotelu na pobřeží. Možnost fakultativního výle-
tu do Malagy. 2. den: Podél pobřeží dojedeme 
k horské vesnici Casares, kde si prohlédneme ty-
pickou architekturu bílých vesniček. Dostaneme 
se i  na  britské území zvané Gibraltar. 3. den: 
Pobyt v Cádizu. Přesun do Sevilly. 4. den: Sevi-
lla, jedinečné a nezapomenutelné město! Naším 
záměrem je zažít festivalový kolorit v době „Fe-
ria de Abril“. Během slavnosti je Sevilla nazdo-
bená, 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 Anda-
lusii – Mezquita (mešita). 6. den: Romantické 
procházky Córdobou a  dále přejezd příjemnou 
krajinou do Granady. 7. den: Návštěva honosné 
palácové pevnosti Alhambry a zahrady Genera-
life. Působivé výhledy na arabskou čtvrť Albaicín 
s Juderií a Ciganerií jsou tou nejlepší pozvánkou 
k  jejich návštěvě. Arabský trh je nejvyhlášenější 
právě v Granadě. Vstupné do Alhambry je zahr-
nuto v  ceně zájezdu. 8. den: Přesun z  Granady 
na letiště a odlet.

Začněte jaro stylově. Vydejte se s  námi 
do  dvou portugalských měst se svěžím 
podnebím, mnoha památkami a  uvolně-
nou atmosférou. Užijte si toulek malebnými 
uličkami, vyhlídek z  hradu i  z  mostu, jízdy 
do  kopce i  z  kopce světoznámými žlutými 
tramvajemi v Lisabonu a metrem v Portu. 
1. den: Odlet z  Prahy do  Lisabonu. V  době 
tisku katalogu je odlet plánován na 14:45 a přílet 
v 17:15 (viz pozn.). Transfer do apartmánů metrem 
a  pěšky. Je pátek, a  tak se ještě můžeme vydat 
na  procházku centrem města na  náměstí Praça 
do Comércio (Obchodní náměstí). 2. den: Po sní-
dani nás čeká výstup na  maurský hrad sv. Jiří 
(Castelo do Sao Horte). Odtud je nádherný výhled 
na  město i  na  řeku Tejo, která nedaleko Lisabo-
nu ústí do  Atlantiku. Další z  nezapomenutelných 
zážitků z  návštěvy Lisabonu nabízí části mimo 
centrum: tramvají zajedeme do  čtvrti Belém, 
odkud se v 15. století vyráželo za námořními obje-
vy. Tento zlatý věk Lisabonu připomíná nevelká, 
ale o  to více okouzlující věž Torre de Belém se 
spletenými lany a napodobeninami sítí vytesanými 
do kamene, která je společně s blízkým klášterem 
Jeronimos na  seznamu památek UNESCO. Dále 
uvidíme např. památník portugalských obje-
vitelů a  dlouhý most Vasco da Gama. Zájemci 
mohou dojet po  pobřeží lanovkou na  výsta-
viště EXPO. 3. den: Dopoledne si prohlédneme 
Alfamu, nejstarší část města s úzkými uličkami, 
jež byla středověkou arabskou (maurskou) osadou, 
a lisabonskou katedrálu. V době tisku katalogu 
je odlet zpět plánován na 13:55 hod. (viz pozn.)
Možnost prodloužení zájezdu o starodávné 
město Porto.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
13. 4. – 20. 4. 2016 27 900 Kč 08SV16
Cena obsahuje: letenku Vídeň – Malaga (s přestupem) 
a zpět vč. let. tax ve výši 7 000 Kč, dopravu autobusem, 
7x ubytování ve 3* hotelech (2lůžkové pokoje s příslu-
šenstvím), 7x snídaně, průvodce, vstupné do Alhambry, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. Cena ne-
obsahuje: 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 účast-
níků: 25. Pozn.: Na  vyžádání možnost odletu sa-
mostatně bez průvodce z Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
22. 4. – 24. 4. 2016 16 900 Kč 21SV16
Cena obsahuje: letenku Praha – Lisabon a  zpět vč. 
letištních tax ve výši 8 000 Kč, 2x nocleh ve dvoulůžko-
vém apartmánu s příslušenstvím, transfery z/na letiště 
metrem, cestovní pojištění UNIQA K5C, pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: jízdné MHD a vstupné 
(cca 50 EUR), stravu a další neuvedené služby. Příplat-
ky: hotel se snídaní. Pozn.: V době tisku katalogu jsou 
plánovány přímé lety, vyhrazujeme si však právo změny 
na lety s přestupem. Minimální počet účastníků: 14.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
22. 4. – 26. 4. 2016 25 900 Kč 21SV16
Cena obsahuje: letenku Praha – Lisabon – Porto 
a  zpět vč. letištních tax ve  výši 11  000 Kč, 4x nocleh 
ve  dvoulůžkovém apartmánu s  příslušenstvím, trans-
fery z/na letiště metrem, cestovní pojištění UNIQA K7C, 
pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: jízdné 
MHD a vstupné (cca 80 EUR), stravu a další neuvedené 
služby. Příplatky: hotel se snídaní. Minimální počet 
účastníků: 10.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
3. 6. – 10. 5. 2016 web 47SV16

Obdivujte typické modrobílé kachlíky „aju-
leos“ zdobící fasády domů, kostelů i nádraží. 
Vyfoťte se v nekrásnějším knihkupectví světa, 
vychutnejte si ryby, dary moře a portské víno. 
… 3. den: Odlet s průvodcem z Lisabonu do Porta. 
Metrem a  pěšky do  apartmánů. Historický střed 
města je chráněn UNESCO. Procházka kolem  hra-
deb k  dvoupatrovému mostu Dom Luis  I. Oba 
břehy řeky Douro jsou centrem turis tického dění. 
Na jihu najdete vinařské podniky produkující známé 
portské víno a krásné pohledy na lodě, řeku a pro-
tilehlé staré město. 4.  den: Budeme se toulat 
po  pěkných místech historického města, pestrého 
nejen všemi stavebními styly. K nejzajímavějším mís-
tům patří katedrála, velké kachlíkové mozaiky 
na nádraží Sao Bento nebo na fasádě kostela Igreja 
de Santo Ildefonso, tržnice, věž Torre dos Clérigos. 
Večer posedíme v některé kavárně na břehu. Možná 
vás však vtáhne do  děje některá pouliční skupina 
nebo divadlo. 5. den: Odlet do Lisabonu a do Prahy.

Ostrov plný přírodních krás a zajímavostí pro-
jedeme doslova křížem krážem. 
1. den: Let s přestupy na ostrov St. Miguel. 2.–5. 
den: Mj. sopečný masiv Sete Cidades, vyhlídka 
na dvě jezera - modré a zelené - v obrovském 
sopečném kráteru, lodní výlet za pozorováním 
velryb a delfínů, geotermání oblast Furnas s 
kouřícími gejzíry, koupání v termálních pramenech. 
Odlet do Lisabonu nebo do Porta. 6. den: Přílet. 

V prodeji 

od 1. 8. 2015
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V případě nabídky sálu a propagace pro 
uskutečnění přednášky ve vašem městě 
kontaktujte, prosím, centrálu CK.  
E-mail: periscope@skandinavie.cz
Všechny termíny našich přednášek najdete 
na webu www.periscope.cz v sekci

                            .

AUSTRÁLIE

       Do Austrálie  
o něco levněji
Programy, termíny a  ceny poznávacích zájez-
dů do  Austrálie jsou ovlivněny mnoha faktory. 
Skloubit různá roční období velikého australské-
ho kontinentu, vybrat správně jen několik z desí-
tek zdejších atraktivních lokalit, neošidit klienty 
o  ikonický „rudý střed“ s  magickou horou Uluru, 
namíchat do programu časté vycházky v přírodě 
a zároveň umožnit klientům vychutnat si exotické 
zážitky – to vše je pro cestovní kancelář opravdu 
velká výzva.

CK Periscope Skandinávie připravuje pro své 
 klienty na konci září a v říjnu 2016 dva zájezdy 
do  Austrálie. Naší snahou bude připravit zájezdy 
cenově přístupnější, než jaké jsou běžně v nabídce, 
zároveň však při zachování kvality programu, ubyto-
vání i průvodcovské služby. Spojením obou zájezdů 
může vaše cesta do Austrálie trvat téměř měsíc. 

Pokud si bezplatně rezervujete místo 
v  zájezdu, bude vám okamžitě po  uvedení 
zájezdu do prodeje (cca 1. 12. 2015) zaslána 
nabídka s nejlepší možnou cenou. 
Kód na webu: 12SV16

SVĚTOZNÁMÁ MĚSTA A POBŘEŽÍ
Začneme na  jihovýchodě země ve  státech 
Victoria a  Nový Jižní Wales: mj. Melbourne, zoo 
v přirozených podmínkách, výlet po Velké oceán-
ské cestě, speciální mosty mezi korunami obřích 
blahovičníků a stromových kapradin, skalní útvary 
Dvanácti apoštolů, Sydney, Modré hory.

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

DARWIN, NP KAKADU, DOMORODÉ KRESBY 
Vítejte v  tropech! Darwin, NP Kakadu, který je 
zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO 
jako přírodní i  kulturní památka, skalní kresby 
v  oblasti Ubirr a  Nourlangie, plavba po  řece 
Adelaide, zaměřená na  pozorování obřích moř-
ských krokodýlů.

DEŠTNÉ PRALESY A KORÁLOVÉ ÚTESY
Pro doplnění barevné mozaiky Austrálie nahlédne-
me do deštných pralesů NP Daintree, uvidíme man-
grovové porosty na Cape Tribulation, Mossmanovu 
rokli s  domorodým průvodcem kmene Kuku 
Yalangi, vzdušné kořeny parazitického druhu fíkov-
níku, stromové druhy klokanů. Následuje výlet 
na moře ke korálovým útesům i šnorchlování nad 
nejbarevnějším podmořským světem.

Na  přelomu září a  října 2012 jsme uskutečnili premiérový poznávací zájezd do  Austrálie. 
Více jak třítýdenní cesta se setkala u našich klientů s velkým ohlasem a pro mnohé z nich to 
byla opravdu životní cesta. V září a říjnu 2016 zájezd zopakujeme. Kromě celé trasy budeme 
nabízet i dva kratší, dílčí zájezdy. Průvodcem bude opět Patrik Dekan, který v Austrálii strá-
vil téměř dva roky života. 
…Po  úžasných dnech cestováni australským „outbackem“ vám už ani nepřijde, že při pouštní večeři 
chroupete mezi zuby písek a celé auto i vaše oblečení jsou pokryté rudým prachem. S obdivem můžete 
vzpomínat na pány Hanzelku a Zikmunda. I jejich předchůdci tudy putovali za daleko drsnějších podmí-
nek. Celé týdny a měsíce se prosekávali buší, bojovali s domorodci, jako např. pan Kennedy, kterému až 
dva smrtelné šípy zabránily dosáhnout vytouženého cípu nejsevernější výspy Austrálie, Yorku. Při naší 
pouti budete také tiše obdivovat boj tehdejších poutníků s horkem, krokodýly, nemocemi… Bratři Jar-
dinové v 80. letech 19. století při své legendární, cca 650 km dlouhé cestě na Yorský poloostrov putovali 
8 měsíců, ztratili při tom 2/3 dobytka a polovinu koní, které hnali. My během zájezdu zvládneme stejnou 
cestu, notně vykodrcaní, za 2 dny, beze ztrát na životech, zato s nezapomenutelnými dojmy… 

Patrik Dekan, průvodce zájezdu

TASMANIA

VICTORIA

NEW SOUTH
WALES

SOUTH
AUSTRALIA

WESTERN
AUSTRALIA

NORTHERN
TERRITORY

QUEENSLAND

Hobart

Canberra Sydney

Brisbane

Alice Springs

Perth

Cairns

Darwin

Melbourne

Adelaide

1 000 km

Diashow Austrálie
Patrik Dekan

PERISCOPE LIVE

PRAHA: Hotel Chvalská tvrz,  
Horní Počernice
30. října 2015, Austrálie 1
31. října 2015, Austrálie 2
BRNO: kulturní dům Rubín, Žabovřesky
18. listopadu 2015, Austrálie 
BRNO: Hvězdárna a planetárium,  
Kraví hora
19. ledna 2016, Austrálie 1
26. ledna 2016, Austrálie 2

K propagaci zájezdů do Austrálie 
chystáme na podzim 2015 a v zimě 
2016 unikátní přednášky našeho 
průvodce Patrika Dekana. 
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Kaloni, jeden ze dvou podřádů letounů,  
což jsou savci příbuzní netopýrům.
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Plavby CK Periscope

       Fjordy a Lofoty

               Okružní plavba 
Baltským mořemKromě návštěvy vysněných nebo exotických 

cílů vyhledáváme občas i  jiný typ zájezdu, 
na  který se můžeme těšit (ledové hotely, 
pozorování polární záře, potápění apod.) 
Okružní plavby jsou jednou z  možností, 
jak potěšit vlastní duši dobrodruha anebo 
obdarovat blízkého netradičním dárkem.
Typická plavba trvá jeden týden a téměř každý 
den navštívíte lodí jiné místo. V každém přístavu je 
připravena velká nabídka fakultativních výle-
tů, ale cestující si mohou dělat vlastní program dle 
libosti. Jako odborníci na cestovní ruch vám rádi 
předem poradíme, kam se vydat.

Sami, i s průvodcem
CK Periscope Skandinávie vám nabízí široké 
spektrum plaveb do  Skandinávie, Arktidy 
a  po  celém světě, na  které se můžete vydat 
samostatně. Zároveň však pořádá zájezdy 
na plavby s českým průvodcem, který s vámi 
bude jak na  lodi, tak při výletech na  pevnině. 
Jako premiérovou plavbu s  průvodcem CK 
Periscope nabízíme v  červnu 2016 okružní 
plavbu kolem Baltu s návštěvou mnoha pobalt-
ských a skandinávských metropolí (viz 3. sloupek 
na této straně).
Dovolená na velké luxusní lodi je unikátní kom-
binací poznávacího a  pobytového zájezdu, 
při kterém navštívíte několik zemí, přístavů nebo 
ostrovů, přičemž váš komfortní hotel cestu-
je s  vámi. Na  lodi je zábava, sport a  výbor-
né jídlo. A  vaše kajuta vám kdykoliv poskytne 
potřebné soukromí.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
3. 6. – 11. 6. 2016 35 900 Kč 07ES16

Cena obsahuje: dopravu do Kielu a zpět, plavbu lodí, 
7x ubytování ve dvoulůžkové vnitřní kajutě kategorie 
BELLA, průvodce (průvodce neprovází v  Petrohradu), 
plnou penzi (detaily na  webu), uvítací koktejlovou 
recepci s  kapitánem lodi, gala večeři se speciálním 
menu, přístavní poplatky, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
taxi, spropitné (59,50 EUR) a další – uvedeno na webu. 
Příplatky: dvoulůžková kajuta s  oknem kategorie 
BELLA: od  6  500 Kč/os., další typy kajut na  vyžádání. 
Výlet v  Petrohradu. Sleva: Na  zájezd se nevztahují 
žádné slevy. Minimální počet účastníků: 14

Termín: Cena:  Kód na webu:  
10. 7. – 22. 7. 2015 29 460 Kč 54SV15

6. 8. – 18. 8. 2015 29 460 Kč 54SV15
18. 8. – 30. 8. 2015 29 460 Kč 54SV15
30. 8. – 11. 9. 2015 29 460 Kč 54SV15

Vybrané ceny jsou včetně plné penze za  1 osobu 
ve  dvoulůžkové vnější kajutě Classic s  oknem. 
Ve vnitřní kajutě bez okna jsou ceny nižší cca o 3 000 Kč. 
Ceny jsou pohyblivé dle směnného kursu. Aktuální 
cena bude potvrzena při rezervaci. 

       Lodí na Island 
v období letního 
slunovratu
Využijte jedinečnou možnost navštívit  Island 
za skvělou cenu včetně 3denní plavby Atlan-
tikem a 9hodinové zastávky na Faerských os-
trovech. Cestu domů absolvujete pohodlně 
a rychle letecky. Polopenze v ceně!
Za příplatek můžete strávit na  Islandu další dva 
dny bez průvodce a navštívit Reykjavík nebo usku-
tečnit výlet do „duhových hor“ Landmannalaugar.   

1.–4. den: Odjezd z  Prahy do  Dánska. 3 noclehy 
na lodi. Hlavní město Faerských ostrovů. 5. den: Vý-
chod Islandu, jezero Lagarfljót, vodopád Hengi-
foss. 6. den: Muzeum kamenů ve Stöðvarfjörðu-
ru, ledovec Vatnajökull, pohoří Stafafell. 7. den: 
Ledovcová laguna Jökulsárlón, NP Skaftafell, 
vodopád Svartifoss. 8. den: Lávové pole ze sop-
ky Laki, sopečná pláž u  Víku, mys Dyrhólaey. 
9. den: Okolí ledovce a sopky Eyjafjallajökull, 
vodopády Skógafoss, Seljalandsfoss a  Gljúfrafoss. 
10. den: Oblast sopky Hekla, vodopád Gullfoss, 
činný gejzír Strokkur, nejstarší parlament světa 
Alþing, poloostrov Reykjanes. Odlet po  půlnoci. 
11. den: Přílet do Německa a přejezd do ČR.
Pozn.: Změna programu v případě změn letových 
časů, zpoždění lodi, nepříznivého počasí vyhrazena.

PLAVBY – OKRUHY

Termín: Cena:  Kód na webu:  
3. 6. – 13. 6. 2016 29 900 Kč 23IS16

Cena obsahuje: dopravu autobusem, trajekt na Island 
vč. lůžka v 9lůžkové kajutě (3 noci) a dvou jídel na pa-
lubě lodi, letenku Keflavík – Německo vč. let. tax ve výši 
4  000 Kč, 5x ubytování kategorie TURIST v  hostelech 
ve  dvoulůžkových pokojích (je třeba si vzít vlastní 
povlečení), 5x snídaně, 6x večeře (ohřáté z  dodaného 
polotovaru), průvodce, 1x koupání ve vyhřívaném ven-
kovním bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiš-
tění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 
8 000 ISK (tj. cca 50 EUR) vč. plavby po ledovcové laguně. 
Příplatky: lůžko ve 4lůžkové kajutě: 1 500 Kč, lůžko 
ve 2lůžkové kajutě: 3 000 Kč, prodloužení o dva dny (bez 
průvodce) vč. 2 noclehů a letenky do Prahy nebo Vídně: 
na vyžádání. Minimální počet účastníků: 20

Máte rádi moře? Líbí se vám plavby lodí? 
Chybí vám v cestovním deníku Dánsko, Švéd-
sko, Estonsko nebo UNESCO památky v Pet-
rohradu? Okružní plavba na luxusní lodi MSC 
Musica s  plnou penzí a  možností návštěvy 
skandinávských metropolí Kodaně, Stock-
holmu, Tallin-
nu a  Petro-
hradu je pro 
vás připrave-
na. V  uvede-
ném termínu 
i s naším prů-
vodcem. 
1. den: Do  Hamburku naším autobusem. 
Moderně přestavěné staré doky. Nocleh. Mož-
nost příletu. 2. den: Vlakem do Kielu. Přímořsky 
laděné stavby, ochutnáme rybí specialitu Kielské 
šproty. Nástup na loď, v 18.00 odplutí. 3. den: 8.00 
připlutí, prohlídka Kodaně s  průvodcem, mj. 
z autobusu Hop-on, hop-off. Toulky romantickými 
uličkami okolo starého přístavu a po pobřeží, kde 
sedí Malá mořská víla. Odplutí v 18.00. 4. den: 
Plavba Baltským mořem kolem ostrovů Born-
holm, Öland a  Gotland. Informace od  našeho 
průvodce. 5. den: 8.30 připlutí, prohlídka centra 
Stockholmu s průvodcem, v ceně je MHD, pro-
hlídka muzea lodi Vasa (není v ceně). Královská 
rezidence Drottningholm (UNESCO). Odplutí 
v 16.30. 6. den: 9.00 připlutí do estonského hlav-
ního města Tallinnu (UNESCO). Pěší prohlídka 
půvabného středověkého města. Odplutí v 16.00. 
7. den: 7.00 připlutí. Možnost prohlídky Petro-
hradu (UNESCO) bez víza je možná při zakou-
pení výletu pořádaného lodní společností. Cena 
příplatku na  webu. Vízum pro individuální vstup 
nezajišťujeme. Odplutí v  19.00. 8. den: Plavba 
Baltským mořem. 9. den: 10.00 připlutí do Kielu. 
Odjezd vlakem do  Prahy. Letenka z  Hamburku 
do Prahy na vyžádání.
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       Polární záře 
a velryby

       Západní Grónsko 
– velryby v krajině 
fjordů a horK nejlepším světovým tour-operátorům po-

lárních plaveb patří holandská společnost 
Oceanwide Expeditions. Námořníci a  příro-
dovědci se s  vámi podělí o  svou vášeň pro 
polární oblasti během týdenních plaveb 
v  oblasti Lofot a  ostrova Senja. Můžete se 
těšit na panorama skalních masivů, pozoro-
vání velryb, mořských ptáků a  polární záři, 
jejíž výskyt je v této oblasti velmi častý. 
Letecký přesun z ČR do Evenes u Narviku. Odjezd 
mikrobusem do  přístavu Lödingen, nalodění 
se na  nádhernou plachetnici Noorderlicht. 
Plavba kolem Lofotského souostroví vás zavede 
do  Tysfjordu (mořské ptactvo), horu Skarvber-
get, Leiknes (petroglyfy z doby kamenné), Skro-
va (vesnice dosud živá z lovu velryb), Kabelvågu 
(prastaré sídlo na Lofotech), Svolværu (hl. město 
souostroví), impozantního Trollfjordu, k  majáku 
na  Tranøy, malé vesnici známé díky norskému 
spisovateli Knutu Hamsunovi. 
Hlavním tématem plavby k  ostrovu Senja je 
pozorování velryb a  polární záře. V  posled-
ních letech se v této oblasti hojně vyskytují vždy 
na podzim a v zimě kosatky a keporkakové. Cesta 
začíná v Harstad na Vesterálech a vede přes An-
dfjord, západní fjordy ostrova Kvaløya a  fjordy 
ostrova Senja. Přistaneme u  ostrova Håja, který 
vypadá jako katedrála, budeme obdivovat pláže 
na Sommarøy. Poplavíme se přes Gisundet, jednu 
z nejkrásnějších mořských cest v Norsku. 

Rembrandt van Rijn je expedičním trojstěž-
níkem, přizpůsobeným na  plavby po  roze-
klaném pobřeží a fjordech Grónska.  Na jeho 
palubě se vydáte do vod, kde lze často spa-
třit plejtváky dlouhoploutvé neboli kepor-
kaky, velryby grónské a  vorvaně obrovské. 
Na  vyžádání zajistíme plavby do  různých 
částí Grónska také v dalších termínech!
1. den: Letecký přesun z ČR přes Kodaň do Kan-
gerlussuaq a  dále charterovým letem do  Maniit-
soq. Městečko na ostrově, obklopené 2000 m vy-
sokými štíty hor. Vorvaň obrovský často připlou-
vá k hladině fjordu poblíž Maniitsoq. Nalodění.
2. den: Plavíme se do  fantastické krajiny Sermi-
linguaq fjordu s  ledovci spadajícími do  moře. 
Krátká túra se sněžnicemi na výhledové místo. 
3. den: Zamíříme do  Evighedsfjordu a  budeme 
vyhlížet keporkaky. Kolem čela ledovce propluje-
me do míst, kde se zvedají nejvyšší hory Grónska. 
4. den: Připlujeme do  Sydbay (Ukivik), kde 
v 18. století velrybáři obchodovali s Gróňany. Isor-
toq – zbytky inuitské kultury, volně se pasoucí sobi. 
5. den: Živinami bohaté vody zálivu Disko Bay – 
hojné ptactvo, velryby grónské. 
6. den: Plavba do  Godhavn, pozorování velryb 
grónských. Jakobshavn – obří ledové kry. 
7. den: I dnes setrváme ve  vodách obývaných 
grónskými velrybami – plavba od  ledovce v  Ja-
kobshavn do přírodní rezervace Grønne Ejland, 
zbytky osídlení a hřbitov z 19. století. 
8. den: Vylodění v Aasiaat, kde bylo v 17. století za-
ložena usedlost za účelem velrybářství v Disko Bay. 
Odlet do Kangerlussuaq a dále přes Kodaň do ČR.

       Špicberky, 
pozorování ledních 
medvědů
Dvojstěžník Noorderlicht se stane na  týden 
vaší základnou při objevování krás Špicber-
ků, nejsevernějšího souostroví norského krá-
lovství. V zemi ledních medvědů a půlnoční-
ho slunce se můžete těšit na setkání se sever-
skými zvířaty v  jejich přirozeném prostředí. 
Nespoutaná příroda vás překvapí rozkvetlou 
tundrou, rozeklanými vrcholky hor i mohut-
nými ledovci, spadajícími až k hladině moře. 
Na vyžádání zajistíme plavby do různých čás-
tí Špicberků také v dalších termínech!
1. den: Letecký přesun z  ČR do  Longyearbyenu. 
Dle času příletu možnost prohlídky hlavního města 
a jeho okolí. Navečer nalodění a plavba do Trygg-
hamna. Velrybářská stanice ze 17. století. Spatříte 
pod stěnou Alkhornet polární lišky nebo soby?
2.–3. den: Fascinující krajina fjordů Bell Sund, 
procházka v  oblasti Recherchefjordu – místa 
s  velrybářskou i  těžařskou historií. Častý výskyt 
ledních medvědů a běluh.
4.–5. den: Labyrint fjordů Hornsund, plavba 
kolem čela ledovce Brepollen s  velkou šancí 
na pozorování medvědů a tuleňů vousatých. 
Kolonie racků tříprstých a  alkounů tlustozobých 
u Sofiakammen. Isbjørnhamna – návštěva polské 
výzkumné stanice.
6.–7. den: Plavba přes Poolepynten v Prince Karls 
Foreland, šance na  pozorování mrožů. Přes le-
dový fjord Isfjord nabereme kurz Longyearbyen.
8. den: Vylodění a návrat do ČR. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
18.5. – 25.5. 2016 64 500 Kč 77NO16

Cena obsahuje: plavbu lodí Noorderlicht, 7x ubytová-
ní ve dvoulůžkové kajutě, veškeré jídlo na lodi vč. kávy 
a  čaje, program vedený profesionálními přírodovědci, 
aktivity a exkurze mimo loď, zapůjčení sněžnic, přístavní 
poplatky a daně, informační servis před cestou. Cena 
neobsahuje: dopravu mikrobusem z  letiště k  lodi 
a zpět, letenku z Prahy do Evenes a zpět (od 13 000 Kč), 
cestovní pojištění, další výše neuvedené služby. Pří-
platky: jednolůžková kajuta: 45  000 Kč. Minimální 
počet účastníků: 1

PLAVBY – EXPEDICE

Termín: Cena:  Kód na webu:  
6.11. – 13.11. 2015 45 800 Kč 31NO15
20. 11. – 27. 11. 2015 45 800 Kč 60NO15
Cena obsahuje: dopravu mikrobusem z  letiště k  lodi 
a zpět, plavbu lodí Noorderlicht, 7x ubytování ve dvou-
lůžkové kajutě, veškeré jídlo na lodi vč. kávy a čaje přes 
den, program vedený profesionálními přírodovědci, ak-
tivity a exkurze mimo loď, poplatky a taxy v přístavech, 
informační servis před cestou. Cena neobsahuje: 
letenku z Prahy do Evenes a zpět (od 11 000 Kč), ces-
tovní pojištění, další výše neuvedené služby. Příplatky: 
jednolůžková kajuta: 32 000 Kč/noc. Minimální počet 
účastníků: 1

Termín: Cena:  Kód na webu:  
10.5. – 17.5. 2016 62 700 Kč 19NO16

Cena obsahuje: plavbu lodí, 7x ubyt. ve dvoulůžkové 
kajutě, veškeré jídlo na lodi vč. kávy a čaje, program vede-
ný přírodovědci, aktivity a exkurze mimo loď, zapůjčení 
sněžnic, přístavní poplatky a daně. Cena neobsahuje: 
letenku z Prahy do Kangerlussuaq a zpět (od 20 000 Kč), 
cest. pojištění, další výše neuvedené služby. Příplatky: 
jednolůžková kajuta: 44 000 Kč. Slevy: Třílůžková kajuta: 
5 600 Kč/ osoba. Minimální počet účastníků: 1



Rezervujte si 

jízdenky  

za NEJNIŽŠÍ 

CENY  

už nyní!

Na víkend do Dánska,  
na bežky do Švédska.

PERISCOPE PRODÁVÁ JÍZDENKY 
SCANDLINES JIŽ 22 LET


