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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

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ CK PERISCOPE
sobota 22. října 2016 • PRAHA 9, hotel Chvalská tvrz

Přednášky budou upřesněny, sledujte web WWW.PERISCOPE.CZ

Milí přátelé CK Periscope,
také si myslíte, že je v Norsku v zimě pořád jen zima a tma? Snadno Vás přesvědčíme o opaku.
„…to ale znamená, že musím mít pořád čelovku, viď…“ – zeptal se mě kamarád, když jsme domlouvali, že s námi pojede v zimě do Norska na běžky. 
A v tu chvíli jsem věděl, že mám téma pro úvodník do nového katalogu.
Čím dál víc si totiž uvědomuji, jak mají lidé zkreslené představy o počasí ve Skandinávii. Řada z nich si myslí, že v době, kdy na Severu vládne „polární 
noc“, neuvidí na krok, bez čelovky budou ztracení, fotky v té tmě bez stativu neudělají a navíc jim v tom třeskutém mrazu umrznou ruce.
Jenže ono je to všechno trochu jinak. 
V Norsku, kam Vás moc rádi vezmeme, bývá třeba v únoru nádherné počasí – azurové nebe, slunce a k tomu pohádkové závěje sněhu. Proto tu užije-
te i sněžnice, které vám samozřejmě rádi půjčíme. Čelovku si ale určitě vezměte s sebou. Ve dne ji potřebovat nebudete, ale bude se hodit při návratu 
z večerního lyžování na osvětleném okruhu nebo pro půlnoční procházku pod oblohou posetou hvězdami.
Přeji hodně krásných zážitků a těším se na setkávání s Vámi. Petr Burian – majitel CK

AŽ SE BUDE PSÁT ROK 2017...
REZERVUJTE SI JIŽ DNES BEZPLATNĚ NA NAŠEM WEBU

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

•  od srpna 2016 např. zájezdy Island 55+ v dubnu a v květnu 2017, autobusové 
zájezdy do Norska v létě 2017

•  od září 2016 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.
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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 pří-
rodní 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“.

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.

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 2016 
a plánovanému výhledu):
1 EUR = 27,20 Kč; 1 USD = 25 Kč; 1 NOK = 3 Kč;
100 ISL = 20 Kč, 1 GBP = 35 Kč.
KATALOG BYL PŘEDÁN DO TISKU DNE 23. 6. 2016.
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 2016 termín strana
Krása islandských koní 27. 8. – 4. 9. 10
Madeira – dovolená v ráji 29. 8. – 5. 9. 7
Irsko 55+ 7. 9. – 11. 9. 6
Gruzie a Arménie 9. 9. – 19. 9. 6
Madeira – turistika 12. 9. – 19. 9. 22
Porto a Azory 13. 9. – 19. 9. 8
Nenáročné treky ve finském 
Laponsku 14. 9. – 24. 9. 10

To nejlepší z Izraele 18. 9. – 22. 9. 6
Za polární září na Island  
s J. Suchardou 22. 9. – 26. 9. 11

Island 55+ 22. 9. – 26. 9. 10
Island 55+ 29. 9. – 3. 10. 10
ŘÍJEN 2016 termín strana
Madeira – eurovíkend 23. 10. – 28. 10. 7
Madeira a Azory 23. 10. – 31. 10. 8
Krásy ostrova Sao Miguel 26. 10. – 31. 10. 8
PROSINEC 2016 termín strana
Petrohrad 1. 12. – 4. 12. 12
Stockholm 8. 12. – 12. 12. 12
Advent ve fjordech 11. 12. – 17. 12. 12
Finsko s polární září nad hlavou 14. 12. – 18. 12. 15
Petrohrad 15. 12. – 18. 12 12
Polské Tatry s Ferem Michlíkem 27. 12. – 1. 1. 13
Silvestr na Madeiře 27. 12. – 3. 1. 13
Silvestr v Madridu 29. 12. – 2. 1. 13
LEDEN 2017 termín strana
Lyžování za polárním kruhem 8. 1. – 15. 1. 14
Polární záře a velryby – Tromsø 20. 1. – 25. 1. 11
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 26. 1. – 2. 2. 15
ÚNOR 2017 termín strana
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 2. 2. – 9. 2. 15
Lyžování za polárním kruhem 5. 2. – 12. 2. 14
Na běžkách za losy 5. 2. – 12. 2. 16
Rovaniemi a Santa Claus 8. 2. – 12. 2. 14
Finsko s polární září nad hlavou 8. 2. – 12. 2. 15
Na běžkách za losy 12. 2. – 19. 2. 16
Rovaniemi a Santa Claus 15. 2. – 19. 2. 14
Polární záře a velryby 18. 2. – 25. 2. 23
Na běžkách za losy 19. 2. – 26. 2. 16
Madeira karneval 21. 2. – 26. 2. 22
Polární záře a velryby 25. 2. – 4. 3. 23
BŘEZEN 2017 termín strana
Lofoty v zimě 3. 3. – 8. 3. 11
Lyžování za polárním kruhem 5. 3. – 12. 3. 14
Nepál 7. 3. – 16. 3. 19
Rovaniemi a Santa Claus 8. 3. – 12. 3. 14
Finsko s polární září nad hlavou 8. 3. – 12. 3. 15
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 9. 3. – 16. 3. 15
Na běžkách za losy 11. 3. – 18. 3. 16
Rovaniemi a Santa Claus 15. 3. – 19. 3. 14
Finsko s polární září nad hlavou 15. 3. – 19. 3. 15
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 16. 3. – 23. 3. 15
Lyžování za polárním kruhem 19. 3. – 26. 3. 14
DUBEN 2017 termín strana
Lyžování za polárním kruhem 2. 4. – 9. 4. 14
Lisabon a okoli s Ferem Michlíkem 14. 4. – 18. 4. 20
Velký okruh Mexikem 17. 4. – 2. 5. 19
Island 55+ 20. 4. – 24. 4. 18
Madeira – turistika 24. 4. – 1. 5. 22
Island 55+ 27. 4. – 1.5. 18
KVĚTEN 2017 termín strana
Andalusie a Gibraltar, festival 
v Seville 1. 5. – 8. 5. 20

Lisabon a Madeira – květinové 
slavnosti 4. 5. – 10. 5. 22

Špicberky – arktické jaro 12. 5. – 19. 5. 23
Grónská nej 14. 5. – 19. 5. 18
Špicberky – arktické jaro 19. 5. – 26. 5. 23
Špicberky – arktické jaro 26. 5. – 2. 6. 23
Kypr připravujeme 19
ČERVEN 2017 termín strana
Špicberky – arktické jaro 2. 6. – 9. 6. 23
Lodí na Island v období  
letního slunovratu 2. 6. – 12. 6. 23

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.

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.

Hledej

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI 
V PRAZE ZDARMA

Parkování na letišti zdarma  
při objednání do 31. 8. 2016

Akce platí do 31. 8. 2016
- platí pro prvních 5 přihlášených
- lze kombinovat se všemi slevami
- podmínkou je potvrzení smlouvy o zájezdu do 31. 8. 2016
-  požadavek musí být uveden ve smlouvě o zájezdu při 

zakoupení zájezdu
-  platí u vybraných zájezdů označených ikonou:



VÝHODA PRO VÁS – CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JE ZAHRNUTO U VŠECH NAŠICH ZÁJEZDŮ 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

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

Jedeme i příště!
Srdečně zdravím,
ráda bych touto cestou mnohokrát poděkova
la za skvělou práci našeho průvodce, Tomáše 
Hájka, zájezd Island 55+, od 5. 5. do 9. 5. 2016.
Jeho informace a  vědomosti o  všech odvět
vích, které se týkaly dané země, byly zcela 
nadstandardní a vyčerpávající. Domnívám se, 
ze my všichni jsme byli příjemně překvapeni. 
Má také smysl pro humor a i celý průběh zá

jezdu byl zorganizován a postaven skvěle, vše 
klaplo jako „švýcarské hodinky“, samozřejmě 
také díky skvělému a humornému panu řidiči 
a počasí, které nám velmi přálo.
Děkuji já i  můj manžel za  skvělé zážitky, bez
vadnou péči o celé dovolené a určitě rádi vy
užijeme Vašich služeb i někdy příště.
 Zdena Zerzánová, Vrbno

Díky za skvělou organizaci
Dobrý den paní Dekanová,
ráda bych Vám i celé cestovní kanceláři Peris
cope poděkovala za zorganizování našeho in
dividuálního výletu do  Bergenu a  Oslo. Velmi 
vděčné jsme především za zamluvení ubytová
ní ve výborných lokalitách. Do Oslo jsme minu
lou sobotu přijely až v jedenáct večer, a tak nás 
velmi potěšilo, že jsme nemusely složitě hledat 
hotel a od vlakového nádraží jsme do našeho 
pokoje dorazily za pět minut. Díky Vaší skvělé 
organizaci jsme si pobyt náležitě užily, oceňu
jeme i Vaše tipy – např. Gamle Bergen, který je 
velmi pěkný. 
 Ještě jednou moc děkujeme a přejeme krásné léto,
 Veronika a Jitka Valachovy, Brno 

Excelentní průvodce
Dobrý den, 
byl jsem na  zájezdu s  Vaší CK ve  Skotsku 
od 7.  8. do 14. 8. 2015 a musím konstatovat, 
že zájezd byl nejen perfektně připraven, ale 
i to, že pan René Bělohradský je excelentním 
průvodcem. Jsem pevně rozhodnut, že příš
tě pojedu opět s  vámi. Z  letošního katalogu 
jsem si vybral zájezd na sever Finska a Norska. 
Doufám, že bude i v příštím roce vypsán. 
 S pozdravem Jiří V. 

Vydařený zájezd
Dobrý den,
zúčastnily jsme se zájezdu Přírodní krásy a his
torie Pobaltí. Chtěla bych touto cestou vyjád
řit veliké díky průvodci zájezdu panu Josefu 
Miškovskému, to je skutečně člověk na svém 
místě, vzdělaný, chytrý, pohotový, vtipný.
Zájezd byl vydařený po všech stránkách včet
ně počasí a stěžejní zásluhu samozřejmě má 
průvodce. Přejeme Vaší CK i  panu průvodci 
hodně takto zdařilých zájezdů.
 S pozdravem Růžena K. a Hana Z., Liberec

autor fota: průvodce Patrik Dekan 

Spokojení klienti firemního zájezdu 
Finsko s polární září nad hlavouTo se povedlo!



KAM V ZÁŘÍ A V ŘÍJNU 2016

3. 9. – 11. 9.

9. 9. – 19. 9.   26. 9. – 29. 9.

ČERNÁ HORA GRUZIE  
A ARMÉNIE

DO SKOTSKA 
ZA WHISKY

MADEIRA
A AZORY7. 9. – 11. 9.

23. 10. – 31. 10.
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ISLAND 55+

29. 9. – 3. 10.
ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ NA ISLAND
22. 9. - 26. 9.

PŘÍRODOU POBALTÍ A HELSINKY
6. 9. – 12. 9.

NEJKRÁSNĚJŠÍ FJORDY
11. 9. – 19. 9.
NORSKO 55+

19. 9. – 25. 9.

ISLAND NORSKOPOBALTÍ

PRAHAAZORSKÉ  
OSTROVY

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

IRSKO 55+

IZRAEL

MADEIRA
29. 8. – 5. 9.

12. 9. – 19. 9.
23. 10. – 28. 10.

18. 9. – 22. 9. 

13. 9. – 19. 9. 
26. 10. – 31. 10.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

SETKÁNÍ S PŘÍZNIVCI CK
22. 10.
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PODZIM
       Irsko 55+
To nej z ostrova, pohodové tempo, kvalitní 
hotely, irský večer s hudbou a tanci!
1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Dublinu. Je 
možný také samostatný odlet z  Bratislavy. 
Přesun na ubytování. 2. den: Nejprve dojedeme 
k řece Shannon, kde nedaleko Limericku navštíví-
me Bunratty Castle s malým skanzenem. Poté 
si prohlédneme Mohérské útesy, které se tyčí 
až do výšky 200 m n. m. Dále budeme pokračo-
vat oblastí Burren, která je tvořena kamenitým, 
zvrásněným vápencovým povrchem, a zastavíme 
se u dolmenu Poulnabron. Ubytování (2 noci) 
a  večeře. 3.  den: Tento den strávíme v  oblasti 
Connemara s  rozlehlou a  divokou krajinou. Bě-
hem dne navštívíme opatství Kyllemore Abbey, 
romanticky vyhlížející stavbu na  břehu jezera 
s krásnými zahradami. Podnikneme nenáročnou 
procházku v  národním parku Connemara. 
Krátká prohlídka města Galway. Návrat na uby-
tování a  večeře. 4. den: Cestou do  Dublinu 
navštívíme muzeum Locke´s Distillery v Kilbe-
ggan s  ochutnávkou irské whiskey. Odpoledne 
nás čeká prohlídka hlavního města Irska. Navští-
víme katedrálu sv. Patrika. Budete moci spatřit 
známá místa jako Trinity College, nábřeží řeky 
Liffey, O´Connell Street, čtvrť Temple Bar a další. 
Ubytování v  centru Dublinu. Můžete se zú-
častnit spolu s průvodkyní večeře s programem 
irských tanců. 5. den: Odjezd na letiště a odlet 
do Prahy. Transfer na odlet do Bratislavy ráno.

           Gruzie a Arménie
Již potřetí navštívíme dvě kavkazské země 
s krásnou přírodou a zajímavou historií. 
1. den: Odlet z Prahy do Tbilisi. Z  letiště se pře-
suneme do hotelu; vzhledem k pozdnímu příletu 
pouze kratší nocleh. 2. den: Celodenní prohlídka 
Tbilisi, staré město s katedrálou Sioni, lanovkou 
na  pevnost Narikala, pravoslavná katedrála Sa-
meba, zlatý poklad v Národním muzeu. 3. den: 
Velký Kavkaz, klášter Jvari, pevnost Ananuri, 
oběd u místní rodiny. Z městečka Stepancminda 
vyjedeme vozy 4x4 ke kostelu sv. Trojice (Ger-
geti) s  úchvatnými pohledy na  masiv Kazbeku 
(5 047 m n. m.) 4. den: Katedrála Svetitskhove
li v městě Mtskheta. Stalinovo muzeum v Gori. 
Nocleh v Kutaisi. 5. den: Středověká katedrála Ge-
lati s chrámem Panny Marie. Prometheus Caves. 
Procházka lázeňským městem Borjomi. Středo-
věký komplex Rabati v Akhaltsikhe. 6. den: Skalní 
město Vardzia, vyhlídková jízda krajinou Malého 
Kavkazu kolem jezer zpět do Tbilisi. 7. den: Pře-
jezd do Arménie, klášter Sanahin. Procházka v NP 
Dilijan. Jezero Sevan. 8. den: Hřbitov Noratus. 
Výhled na jezero od kláštera Hayravank. Do skály 
vytesaný klášter Geghard, procházka soutěskou 
u římského chrámu v Garni. 9. den: Výroba ar-
ménských koberců v Jerevanu. Klášter Noravank 
na skále nad kaňonem. Ochutnávka vína v Areni. 
Klášter Khor Virap s úžasným výhledem na Ararat. 
10. den: Náboženské centrum Arménie Echmi
adzin a Zvarnots. Prohlídka a volný čas v Jereva-
nu. 11. den: V ranních hodinách transfer na letiš-
tě a odlet do Prahy. 

       To nejlepší z Izraele
Opět se vydáme na  pětidenní prodloužený 
víkend s bohatým programem. 4x plnohod
notný nocleh v hotelech s polopenzí. 
Místní, česky hovořící průvodkyně. 
1. den: Odlet z Prahy do Tel Avivu, kde vás bude 
očekávat česky hovořící průvodkyně. Přejezd 
na  ubytování do  největšího arabského města 
v  Izraeli –  Nazaretu. Večeře. 2. den: Návštěva 
baziliky Zvěstování Panny Marie a  krátká pro-
cházka centrem Nazaretu. U Galilejského jeze
ra navštívíme kostel Rozmnožení chlebů a  ryb, 
Capernaum a  prohlédneme si loď zachovanou 
z  doby Kristovy. Zastavíme se také v  Jardeni
tu, kde probíhají křty v řece Jordánu. Ubytování 
v  Betlémě (2  noci). Večeře. 3.  den: Prohlídka 
Jeruzaléma, Olivetská hora, Zeď nářků, kostel sv. 
Anny, Křížová cesta, chrám Božího hrobu a další 
zajímavá místa. Odpoledne návštěva chrámu 
Narození Páně v Betlémě. Večeře. 4. den: Ráno 
nejprve krátká zastávka v Jerichu. Poté procházka 
podél Davidova pramene v oáze Ein Gedi. Cesta 
lanovkou na pevnost Masada (UNESCO). Výhled 
na  Judskou poušť a  Mrtvé moře je nezapome-
nutelný. Koupání na  nejníže položeném místě 
planety v  Mrtvém moři. Návrat na  ubytování 
a večeře. 5. den: Dopoledne možnost individuál-
ní prohlídky Starého města v Jeruzalémě. Poté 
ochutnávka vína ve vinařství Barkan, přesun na le-
tiště v  Tel Avivu 
a odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
7. 9. – 11. 9. 2016 23 900 Kč 11IR

Cena obsahuje: letenku Praha – Dublin nebo Bratisla-
va – Dublin a zpět vč. let. tax ve výši 7 000 Kč, dopravu 
autobusem v Irsku, 4x ubytování ve 3* hotelech (2lůž-
kové pokoje s  příslušenstvím), 4x snídaně, 2x večeře, 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění pro-
ti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 60 EUR, 
další výše neuvedené služby. Příplatek: 1lůžkový po-
koj: 2 900 Kč, společenský večer s irskými tanci a večeří 
v Dublinu: 930 Kč, svoz z Brna do Prahy linkovým busem 
nebo vlakem a  zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč, 
svoz z Brna do Bratislavy a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 
800 Kč. Slevy: klienti ve věku nad 55 let: 2 000 Kč, 
nelze sčítat s dalšími slevami. Minimální počet účast
níků: 20

Termín: Cena:  Kód na webu:  
9. 9. – 19. 9. 2016 36 900 Kč 26SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Tbilisi a Jerevan – Pra-
ha vč. let. tax ve výši 10 000 Kč (lety s přestupem), do-
pravu autobusem nebo mikrobusem na místě, 10x uby-
tování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím (9x 2–3* 
hotel, 1x penzion), 9x snídaně, 8x večeře (mimo 1. a 6. 
den), vstupné dle programu, oběd u místní rodiny, 
cestu vozem 4x4 na Gergeti, průvodce, cestovní po-
jištění UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena neobsahuje: 
spropitné cca 25 EUR/os. místním řidičům a  průvod-
cům, další výše neuvedené služby. Příplatek: 1lůžkový 
pokoj: 4 800 Kč. Minimální počet účastníků: 14 Termín: Cena:  Kód na webu:  

18. 9. – 22. 9. 2016 25 900 Kč 38SV
Cena obsahuje: letenky Praha – Tel Aviv a  zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem na  místě, 4x ubytová-
ní ve  3*  hotelu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
4x snídaně, 4x večeře, česky hovořící místní průvodce, 
vstupné dle programu včetně lanovky na pevnost Ma-
sada a ochutnávky vína, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a  pojištění CK. Cena neobsahuje: další vstupné (NP 
Ein Gedi 27NIS tj. asi 160 Kč), spropitné okolo 20 USD 
a další výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůžkový po-
koj: 2 900 Kč, svoz z/do Brna mikrobusem (min. 3 os.): 
1 500 Kč. Minimální počet účastníků: 20

Parkování na letišti zdarma  
při objednání do 31. 8. 2016
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O Madeiř
e

s Irenou Michalíkovou

       Madeira  
– dovolená v ráji

       Madeira  
– říjnový eurovíkend

Termín: Cena:  Kód na webu:  
18. 7. – 25. 7. 2016 26 900 Kč 69SV
29. 8. – 5. 9. 2016 26 900 Kč 69SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a  zpět vč. let. 
tax ve výši 11 000 Kč, 7x ubytování ve 3* hotelu v Lisabonu 
a  v  centru Funchalu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
7x  snídaně, průvodce, dopravu podle programu, cestov-
ní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné (cca 35 EUR + sjezd na  saních 
od 30 EUR), spropitné a další výše neuvedené služby. Pří
platky: 6x večeře (včetně 0,25 l vína a 0,25 l vody): 2 600 Kč, 
1lůžkový pokoj: 3 500 Kč. Minimální počet účastníků: 12

Termín: Cena:  Kód na webu:  
22. 8. – 29. 8. 2016 26 900 Kč 41SV

12. 9. – 19. 9. 2016 26 900 Kč 41SV
24. 4. – 1. 5. 2017 27 900 Kč 41SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a zpět vč. let. 
tax, 7x ubytování ve 3* hotelu v centru Funchalu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 7x snídaně, průvodce, dopravu 
podle programu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR 
+ případně sjezd na saních od 30 EUR), spropitné a další 
výše neuvedené služby. Příplatky: 5x večeře: 2  600 Kč, 
jednolůžkový pokoj: 4 000 Kč. Pozn.: Večeře jsou podává-
ny v hotelové restauraci formou bufetu. Večeře v restau-
racích ve městě jsou zhruba stejně drahé nebo levnější. 
Minimální/maximální počet účastníků: 10/17

Termín: Cena:  Kód na webu:  
23. 10. – 28. 10. 2016 22 900 Kč 42SV
Cena obsahuje: letenky Praha – Funchal (s  přestupem) 
a zpět vč. letištních tax, 5x ubytování ve 3* hotelu ve Fun-
chalu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x snídaně, prů-
vodce, dopravu podle programu, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstup-
né (cca 30 EUR + případně sjezd na saních od 30 EUR), spro-
pitné a další výše neuvedené služby. Příplatky: 3x večeře: 
1  600 Kč, 1lůžkový pokoj: 2  200 Kč. Poznámka: Večeře 
v restauracích ve městě jsou zhruba ve stejné cenové relaci 
i lacinější. 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  subtropech. V  září se zájezd uskuteční 
v době konání Festivalu vína.

Využijte státního svátku 28. října a vydejte 
se s námi na prodloužený víkend na ostrov 
Madeira, kam vás úspěšně zveme již sed
mým rokem.
Podzim je skvělý čas pro návštěvu tohoto por-
tugalského ostrova, kde i  v  tuto dobu vládne 
věčné jaro. Teploty se drží stále vysoko, takže ani 
nevadí, že déšť přichází častěji než v létě. Největší 
výhodou je pak úžasný klid, do kterého se ostrov 
s koncem hlavní turistické sezony zase ponoří. Již 
tradičně nabízíme ubytování se snídaněmi v pěk-
ném tříhvězdičkovém hotelu přímo v  centru 
Funchalu. Cestujeme v menších skupinách.

Naše zájezdy jsou obohaceny o několikahodi
nové túry přírodou, podél levád a na nejvyšší 
vrchol Madeiry Pico Ruivo. Garantujeme hotel 
v centru Funchalu a malé skupiny cestujících. 

Je to náhoda, že mnohé ze zájezdů CK Pe-
riscope na Madeiru se konají právě v době 
zdejších proslulých festivalů?

Madeiřané jsou milovníky života 
a  oslav, kterých tu probíhá bě-
hem roku bezpočet. Vedle regio-
nálních svátků (např. slavnosti 

třešní či slavnosti kaštanů) se tu 
koná několik hlavních festivalů. Zájezdy CK 
Periscope jsou plánované tak, aby naši klienti 
mohli zažít tuto festivalovou atmosféru a zpří-
jemnili si tak dovolenou. 
Během slavností a  festivalů vycházejí lidé 
do ulic, oblékají se do krásných kostýmů a zdo-
bí květinami města i  vesnice. Proslulé jsou 
květinové koberce lemující promenády nejen 
v hlavním městě Funchalu.

Jaké jsou výhody hotelu Orquidea, kde jsou 
klienti CK Periscope ubytovaní?
Hotel Orquidea se nachází v centru hlavního měs-
ta, stranou od  přímořské turistické oblasti Lido. 
Kromě klidné atmosféry naši klienti velmi kladně 
hodnotí zejména střešní terasu, která nabízí nád-
herné výhledy na Atlantik a horský masiv. Výhody 
celodenně přístupné terasy oceňují také klienti 
přijíždějící strávit na Madeiře silvestra. Zdejší osla-
vy totiž patří k  nejvelkolepějším na  světě a  jen 
hosté hotelu Orquidea mají bezplatný přístup 
na terasu, z níž mohou sledovat velkolepé ohňo-
stroje propukající po celém městě. 
Z  hotelu dojdete pohodlně ke  všem hlavním 
atrakcím města – na  promenádu, do  tržnice 

či do staré čtvrti Santa Maria. Přátelský personál 
hotelu vám navíc každé ráno nabídne bohatou 
bufetovou snídani, kterou si vychutnáte na čers-
tvém vzduchu a s výhledem na kotvící lodě. 

Madeiře se přezdívá „běžecký ráj“. Proč je os-
trov pro běžce tak lákavý a jaké služby může 
CK Periscope sportovcům nabídnout?  
Rádi bychom tento nádherný ostrov s celoročně 
příjemným klimatem přiblížili běžcům, kteří by 
zde mohli absolvovat zimní předsezónní přípravy. 
Nabízíme balíčky služeb sportovcům a jejich rodi-
nám či přátelům tak, aby mohli maximálně využít 
možností, které zdejší kopcovité terény nabízejí. 
Zatímco si závodník zlepšuje fyzickou kondici, 

mohou ostatní vyrazit na fakultativní výlety po os-
trově či využít některou z dalších aktivit. Turistika 
podél levád (zavodňovacích kanálů) je jedinečná! 
Během roku se vedle klasického maratónu na sil-
ničním městském okruhu koná i mnoho celosvě-
tově uznávaných trailů s mezinárodní účastí. Prá-
vě kombinace prudkých svahů a  skal a  blízkost 
oceánu činí z  těchto tras výjimečnou příležitost, 
kterou jinde nenaleznete. 
Zájemcům o  start na  závodech zajistíme vše, 
počínaje registrací přes ubytování až po  další 
návazné služby dle přání. Půjčení horských kol 
s doprovodem instruktorů – to je jen část našich 
doplňkových služeb. Na  místě bývá k  dispozici 
i česky hovořící delegát. 

poslední 
4 místa

       Madeira – turistika
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AZORY – PODZIM
       Porto a Azory 55+        Madeira a Azory        Krásy ostrova 

Sao Miguel
Využijte volný den na státní svátek 28. října. 
Zájezd v  malé skupině max. 8 osob.  Spo
lečně navštívíme hlavní ostrov Sao Miguel. 
Ostrov plný přírodních krás a  zajímavostí 
projedeme doslova křížem krážem. Vrcholy 
kopců nejsou daleko od  moře, proto jsou 
výhledy na Atlantik skutečně úchvatné.
1. den:  Odlet z  Prahy s  přestupy na  ostrov St. 
Miguel. 2. den:  Vyhlídka Vista do  Rei na  dvě 
jezera – modré a  zelené v  obrovském sopeč-
ném kráteru s  obvodem až 12 kilometrů. 
3.  den:  Možnost půldenního lodního výletu 
na  pozorování velryb a  delfínů – zážitek, 
na  který se nedá zapomenout. Prohlídka města 
Ponta Delgada. 4. den: Výlet do Furnasu s kou-
řícími gejzíry a horkými vřídly, která jsou zdrojem 
léčivého bahna a minerální vody. Místo je známé 
i typickým místním pokrmem cozido, který se při-
pravuje v zakopaném hrnci ohřívaném vulkanic-
kou párou. Rajská zahrada s  jezírky Terra Nostra. 
5. den: Půldenní výlet k jezeru Lagoa do Fogo, 
po cestě prohlídka městečka Ribera Grande. Pří-
rodní rezervace Lagoa do Fogo (Ohnivé jezero) je 
bezesporu jednou z největších přírodních atrakcí 
ostrova. Mystické modré jezero dlouhé 2  km 
vyplňující dno vyhaslého kráteru, který vznikl 
erupcí v  r. 1563. Podle aktuálních letových časů 
poslední noc na ostrově anebo odlet do Lisabo-
nu nebo Porta a  6. den dále do  Prahy.  Pozn.: 
Posloupnost programu bude uzpůsobena míst-
ním podmínkám. 

Málo objevená evropská exotika na samém 
konci Evropské unie a daleko v Atlantském 
oceánu. Vychutnejte si dobré portské víno, 
osvěžte se mořských vzduchem a relaxová
ním v termálních koupalištích.
Porto: Obdivujte typické modrobílé kachlí
ky „ajuleos“ zdobící fasády domů, kostelů 
i nádraží. Vyfoťte se v nekrásnějším knihku
pectví světa, vychutnejte si ryby, dary moře 
a  portské víno. Azory: Během třídenního 
pobytu na  ostrově São Miguel objedeme 
ostrov kolem dokola, seznámíme se s  dáv
nou námořní a velrybářskou historií. Ostrov 
oplývá mnoha přírodními krásami. Užijeme 
si klidu a pohody v hotelu na břehu moře.
1. den: Odlet z Prahy do Porta (s přestupem). Uby-
tování (2 noci). 2. den: Celodenní prohlídka Porta, 
metrem a  pěšky. Historický střed města kolem 
katedrály je chráněn UNESCO. Procházka kolem 
hradeb k  dvoupatrovému mostu Dom Luis I. 
Večeře. 3. den: Odlet na Azorské ostrovy. Prohlíd-
ka nejrušnějšího města ostrova Ponta Delgada, 
které je více jak 500 let staré. Odjezd na hotel, kde 
strávíme 3 noci. Večeře. 4. den: Sopečný masiv 
Sete Cidades, panoramatický výhled na dvě 
jezera – modré a  zelené v  obrovském sopeč-
ném kráteru s obvodem až 12 kilometrů. Večeře. 
5. den: Výlet do Furnasu – kouřící gejzíry a horká 
vřídla. Přírodní rezervace Lagoa do Fogo (Ohnivé 
jezero), která je bezesporu jednou z  největších 
přírodních atrakcí ostrova. Večeře. 6. den: Ana-
nasová plantáž. Možnost nákupu portského vína. 
Odlet do Porta nebo Lisabonu, nocleh v blízkosti 
letiště. 7. den: Odlet do Prahy.

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

26. 10. – 31. 10. 2016 32 900 Kč 47SV
Cena obsahuje: letenky Praha – Ponta Delgada (s pře-
stupem) a zpět vč. let. tax, dopravu podle programu, 5x 
ubytování ve 2–3* hotelu (2lůžkové pokoje s příslušen-
stvím), 4x snídaně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné (cca 10 EUR), výlet za velrybami (cca 50 EUR), 
spropitné a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 
1lůžkový pokoj: 4  000 Kč. Slevy: Na  tento zájezd se 
vztahuje pouze věrnostní sleva CK. Minimální 
počet účastníků: 8.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
23. 10. – 31. 10. 2016 44 900 Kč 70SV
Cena obsahuje: letenky Praha – Funchal – Ponta 
Delgada (s přestupy) a zpět vč. letištních tax, 8x ubyto-
vání ve 2–3* hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 
8x  snídaně, průvodce, dopravu podle programu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné (cca 50 EUR + případně 
sjezd na  saních od  30 EUR), spropitné a  další výše 
neuvedené služby. Příplatky: 3x večeře (na Madeiře): 
1  600 Kč, 1lůžkový pokoj: 5  000 Kč. Minimální počet 
účastníků: 12

Parkování na letišti zdarma  
při objednání do 31. 8. 2016

Termín: Cena:  Kód na webu:  
13. 9. – 19. 9. 2016 40 900 Kč 63SV

Cena obsahuje: letenky z  Prahy do  Porta, na  Azorské 
ostrovy a zpět vč. letištních tax ve výši 12 000 Kč, dopravu 
v  Portu metrem, na  Azorech mikrobusem, 6x ubytování 
v  turistickém hotelu (2lůžkové pokoje s  příslušentsvím), 
5x snídaně (mimo poslední den), 4x večeře, průvodce, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné cca 50 EUR, další výše neu-
vedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 6 000 Kč, 
*svoz z  Brna do  Prahy linkovým busem nebo vlakem 
a  zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč. Slevy: klienti 
ve věku nad 55 let: 2 000 Kč, nelze sčítat s dalšími sle-
vami. Minimální počet účastníků: 20
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Fotograf Jan Sucharda vyráží letos na Island už pošestnácté. Ale teprve loni tady zažil vesmírnou podívanou, 
po které celé roky toužil. Aurora borealis – polární záře – se mu předvedla v celé své parádě. Její snímky právem 
považuje za své nejcennější úlovky a věří, že při letošním zářijovém zájezdu ji spatří znovu. A na tohle nezapo
menutelné divadlo zve i vás!  Ptala se: Jana Vaňátková
Proč jezdíš fotografovat právě na Island, čím je tak výjimečný?
Island se ve mně „zadrhl“ už při první cestě v roce 2001 – chtěl jsem ho poznat víc a navštívit další místa, a tak to začalo. 
Výsledkem byly během těch uplynulých 16 let 2 kalendáře a celkem 6 knížek o Islandu. A přiznám se, těžko bych vy
jádřil, čím si mne tak získal, aniž bych opakoval fráze, jak je fotogenický, mnohotvárný, působivý... Prostě jsme si padli 
do oka. Přece jen asi řeknu jednu frázi – byla to bezesporu láska na první pohled. 
Kdy poprvé jsi na Islandu spatřil polární záři a jak na tebe zapůsobila? 
Nebudeš tomu asi věřit, ale teprve loni v říjnu. To jsem vedl zájezd CK Periscope s názvem „Za polární září“, takže ta 
polární záře prostě „musela být“, a také byla. Já v prvních letech jezdil na Island jenom v létě, a to jsou „bílé noci“, proto 
i když polární záře je, tak není vidět. Takže šance je od podzimu do časného jara, kdy vládne na Islandu „polární noc“. 
A samozřejmě velká šance vidět polární záři je v Norsku, resp. v jeho severní laponské části. A jak popsat pocity? Ohro
mující divadlo, kdy na téměř celé obloze byla zelená záře, která se vlnila, ztrácela, znovu objevovala, pruhy, které se 
vzájemně proplétaly, a zase rozpojovaly. A to všechno v úžasném „ohlušujícím“ tichu. 
Je obtížné tohle vesmírné divadlo vyfotit? 
Řekl bych, že až tak složité to není při splnění několika podmínek. Předně – je skoro nezbytné zvolit pozorovací místo 
daleko od civilizace, zejména od města nebo větší osady. Pouze na obloze bez „světelného smogu“ bude záře jasná 
a zřetelná. Fotoaparát musí umožňovat nastavit manuálně expoziční hodnoty (čas a clonu) a zaostření. Já sice foto
grafuji zrcadlovkou, ale dnes je v prodeji řada vyspělých kompaktů, které umožňují nastavit plný manuál. A poslední 
podmínkou je stativ. Expozice se pohybují v řádu několika vteřin, a to se samozřejmě z ruky neudrží.
Prozradíš nějaké konkrétní technické detaily nebo fígly?
Proč ne? Nejsem člověk, který si pro sebe „škudlí“ svoje knowhow, a  jsem také rád, když někdo poradí mně. Snímky 
polární záře (ale mně se víc líbí latinský název Aurora borealis) jsou fotografované Nikonem D810, nastavená citlivost 
1 000 ISO, objektiv 20 mm, clona 1,8, expozice mezi 2–4 vteřinami a korekce mínus 2/3. Vyvoláno v programu Lightroom, 
ale podobně pracuje třeba český Zoner. Fotoaparát byl samozřejmě na stativu a exponoval jsem pomocí dálkové spou
ště. Ale ta spoušť tak stoprocentně nezbytná není – jde jen o to, aby se fotopřístroj při exponování nehýbal. Kdo bude 
fotit s vyšší clonou, ten musí nastavit vyšší ISO – čas nedoporučuji moc prodlužovat, protože pak se z hvězd stanou čárky.
Kdy se zase chystáš na Island a jaký bude tentokrát tvůj cíl? 
Na ostrově letos strávím s přáteli celé prázdniny. V červenci to budou například tři fotografové z Prahy, kteří se na Island 
chystají už přes rok a „umí skoro nazpaměť“ moje knížky. A protože každý máme svůj „rukopis“, tak se jistě od nich i leda
cos naučím. No a v závěru září povedu zájezd „Za polární září“, tak doufám, že islandští skřítci nám budou zase nakloněni 
a dopřejí nám spatřit (a zdárně vyfotografovat) tu nezapomenutelnou nádheru. Jestli chcete být u toho, pojeďte s námi!

Níže uvedené zájezdy se konají v období, kdy lze polární záři v daných lokalitách teoreticky spatřit:

ISLAND Termín: Kód na webu:

NEJZNÁMĚJŠÍ MÍSTA ISLANDU 18. 8. – 26. 8. 2016 10IS
KRÁSA ISLANDSKÝCH KONÍ A POLÁRNÍ ZÁŘE NA ISLANDU 27. 8. – 4. 9. 2016 27IS
ISLAND 55+ 22. 9. – 26. 9. 2016 03IS 
POLÁRNÍ ZÁŘE, ISLAND S J. SUCHARDOU 22. 9. – 26. 9. 2016 17IS
ISLAND 55+ 29. 9. – 3. 10. 2016 03IS

NORSKO, ŠVÉDSKO, FINSKO
ŠVÉDSKO – TREKING V NP SAREK 26. 8. – 9. 9. 2016 81NO
NENÁROČNÉ TREKY VE FINSKÉM LAPONSKU 14. 9. – 24. 9. 2016 85NO
FINSKO S POLÁRNÍ ZÁŘÍ NAD HLAVOU 14. 12. – 18. 12. 2016 21ZI
POLÁRNÍ ZÁŘE A VELRYBY – TROMSØ 20.1. – 25.1. 2017  23ZI
FINSKO S POLÁRNÍ ZÁŘÍ NAD HLAVOU 8. 2. – 12. 2. 2017 21ZI
LOFOTY V ZIMĚ 3. 3. – 8. 3. 2017 12ZI
FINSKO S POLÁRNÍ ZÁŘÍ NAD HLAVOU 8. 3. – 12. 3. 2017 21ZI

Bylo to ohromující divadlo

SPATŘÍME NA NAŠICH ZÁJEZDECH POLÁRNÍ ZÁŘI?

JAN SUCHARDA 
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ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ 
       Za polární září 
na Island

       Polární záře 
a velryby – Tromsø

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 přímým letem z  Prahy na  Island. 
Po  trase směrem k  ubytování navštívíte zajímavá 
místa na JZ ostrova. 2. den: Cesta po jižním pobřeží, 
zastávky u  vodopádů Seljalandsfoss a  Gljúfra
foss. Vycházka podél řeky Skógá poblíž vodopádu 
Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu Islandu Dyrhó-
laey uvidíme skalní bránu a u městečka Vík vstou-
píme na černou sopečnou pláž s čedičovou jeskyní. 
3.  den: Tzv. Zlatý trojúhelník – biskupství v  osadě 
Skálholt, aktivní gejzír Strokkur a  impozantní 
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 geotermál
ní oblasti na  poloostrově Reykjanes. 5.  den: 
Dopoledne navštívíme geotermální oblast Gun
nuhver, projdeme se k  majáku. Před odletem se 
můžeme vykoupat v  unikátních termálních láz
ních Modrá laguna. Navečer odlet do Prahy.

Pozn.: Zájezd povede autor fotografických 
publikací o Islandu Jan Sucharda. Změna pro-
gramu v  případě změn časů letů, nepříznivého 
počasí nebo nesjízdnosti některých cest pro mik-
robus vyhrazena. Polární záře je přírodní fenomén 
a její výskyt v době zájezdu nelze garantovat.

Arktická katedrála v  Tromsø, panoramata 
Lyngenských Alp, výlet za pozorováním plej
tváků, kosatek a mořského ptactva, objevo
vání hornatého ostrova Senja, norská kuchy
ně a  plavba pobřežní linkou Hurtigruten. 
Polární záře je v této oblasti běžným jevem. 
1. den: Letecký přesun z  Prahy přes Oslo 
do  Tromsø. Ubytování v  hotelu v  centru města. 
Večerní procházka městem. 2. den: Návštěva 
arktické katedrály v  Tromsø, Polaria s  moř-
ským akváriem a polárního muzea s prezentací 
polárních expedic a  života v  arktickém pásmu. 
Rychločlunem do přístavu Finnsnes a dále mini-
busem do Melfjord Brygge. Ubytování v apartmá-
nech. Večeře, procházka, sauna. 3. den: Výlet 
na  moře za  pozorováním velkých mořských 
savců, zejména plejtváků a kosatek. Oběd, volné 
odpoledne. Výjezd minibusem do  divočiny. 
Podaří se spatřit polární záři? 4. den: Výlet po ost-
rově Senja – minibusem, lodí nebo na sněžnicích. 
Fantastická krajina členitého ostrova, vysoké hory 
a  divoké mořské pobřeží. Volný čas po  obědě, 
večerní výlet po  ostrově, ztichlá krajina ostrova 
a  vyhlížení magické podívané na  noční obloze. 
Sauna. 5. den: Po  snídani přesun do  Finnsnes. 
Nalodění na  světově proslulou pobřežní linku 
Hurtigruten. Fantastickou krajinou propluje-
me zpět do  Tromsø. Možnost výletu se psím 
spřežením, na  sobí farmu nebo na  sněžných 
skútrech. Ubytování v  hotelu v  centru města. 
6. den: Brzy ráno odlet přes Oslo do Prahy. 

       Lofoty v zimě
Vydejte se poznat Lofoty v jejich plné kráse 
končící zimy, v době, kdy šance na pozoro
vání polární záře jsou maximální (od  15. 8. 
2015 do 2. 5. 2016 se polární záře nevyskyt
la v oblasti Lofot pouze po 15 nocí!). Kromě 
pozorování orlů, velryb a poznávání přírody 
i kultury ostrovů se setkáme s hlavním zdro
jem obživy zdejších obyvatel, rybolovem.  
1. den: Odlet z  Prahy přes Oslo do  Evenes.  
Malebnou krajinou přesun na ubytování. 2. den: 
Fakultativně safari do světoznámého Trollfjordu 
s možností pozorování mořských orlů a velryb. 
Kabelvåg – muzeum, galerie a  mořské akvári
um. Henningsvær – sušáky na  tresky, atmosfé-
ra pravé rybářské vesnice. Fakultativně noční 
výlet za polární září s profesionálním nor
ským fotografem. 3. den: Ostrov Vestvågøy. 
Vikinské muzeum Lofotr v  Borgu, dokonalá 
replika sídla vikinského náčelníka. Pláž v  blíz-
kosti usedlosti Utakleiv u  Leknes vám vyra-
zí dech. Rybářské vesnice Ballstad a  Stamsund. 
Vyhlídkovou silnicí č. 817 na  ubytování. 4. den: 
Jižní část Lofotských ostrovů, UNESCO vesnice 
Nusfjord. Kostelík ve  Flakstadu, bělostné pís
čité pláže v  Ramberku. Městečko s  nejkratším 
názvem na  světě – Å. Malebné vesničky Reine, 
Hamnøy a Sakrisøy. 5. den: Ráno návrat do hlav-
ního města Lofot – Svolværu. Symbolem města 
je skalní útvar Svolværgeita. Při pobřeží bude-
me pozorovat rybáře na vrcholu rybářské sezóny 
při výlovu tresek a jejich navěšování na typické 
lofotské sušáky ryb. 6. den: Odlet z Evenes přes 
Oslo do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
22. 9. – 26. 9. 2016 31 500 Kč 17IS

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
let. tax (přímý let), dopravu mikrobusem na  Islandu, 
4x ubytování v hotelu KOMFORT (ve 2lůžkových poko-
jích 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. Příplat
ky: 4x večeře o dvou chodech: 3 600 Kč, jednolůžkový 
pokoj: 4 000 Kč, svoz z Brna na letiště a zpět mikrobusem 
– min 3 osoby: 1 200 Kč. Minimální počet účastníků: 6 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
3. 3. – 8. 3. 2017 29 900 Kč 12ZI

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo – Narvik a zpět 
ve  výši 9  000 Kč, dopravu na  místě mikrobusem, 5x 
ubytování ve  vícelůžkových  chatách LUX, průvodce, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena 
neobsahuje: stravu a  další výše neuvedené služby. 
Příplatky: výlet s  fotografem za polární září 4 500 Kč, 
plavba po Trollfjordu 3 500 Kč, Vikinské muzeum 400 Kč. 
Minimální počet účastníků: 8

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 1. – 25. 1. 2017 38 900 Kč 23ZI

Cena obsahuje: letenky Praha – Tromsø a  zpět vč. letišt-
ních tax ve výši 9 000 Kč, místní dopravu z letiště do centra 
města, 2x ubytování v hotelu v Tromsø, 3x v apartmánech 
Melfjord Brygge (více ložnic), expesní loď do  Finnsnes,  
dopravu do  Melfjord Brygge a  zpět, celkem 4 výlety 
z Melford Brygge na 2–3 hodiny/výlet, 4x snídaně, snídaňo-
vý balíček v den odletu, 3x večeře, 2x oběd, sauna v Melfjord 
Brygge, plavba Hurtigrutou z  Finnsnes do  Tromsø, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK proti 
úpadku. Cena neobsahuje: další výše neuvedené služby 
Příplatky: 1lůžkový pokoj v  hotelu 2  000 Kč, fakultativní 
výlet 5. den dle aktuální nabídky. Min. počet účastníků: 8
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ADVENT NA SEVERU
       Petrohrad
Pojeďte se nadýchat atmosféry dávné car
ské slávy. Návštěva skvělých sbírek umělec
kých předmětů v Ermitáži a polopenze jsou 
v ceně. Ubytování je zajištěno ve 4* hotelu 
v centru města přímo na začátku Něvského 
prospektu.
1. den: Odlet z  Prahy dopoledne, po  ubytování 
v hotelu krátká pěší prohlídka. Večeře je v ceně. 
2. den:  Dnes si pěšky prohlédneme významné 
historické památky v  centru města. Mimo jiné 
uvidíme budovu Admirality, která svou věží domi-
nuje městu, Alexandrův sloup – žulový monolit 
na  Palácovém náměstí v  samém středu města, 
sochu cara Petra Velikého (tzv. Měděný jezdec). 
Z nábřeží Něvy se nám naskytne výhled na něko-
lik mostů a na Vasiljevský ostrov, kde sídlí muzea 
a  vědecké instituty. Zájemci se mohou projet 
po vodních kanálech vyhlídkovou lodí. Večeře je 
v ceně. 3. den: Postupně navštívíme pravoslavný 
chrám Kristova vzkříšení, jehož interiér zdobí 
spousta ikon a  maleb, mohutnou Kazaňskou 
katedrálu a  katedrálu sv. Izáka, z  jejíhož ochozu 
lze najednou přehlédnout celé město. Oprav-
dovou perlou Petrohradu je jedno z  největších 
muzeí na  světě – proslulá obrazárna Ermitáž 
– vstupné je v  ceně. Na  tři miliony exponátů, 
mezi něž patří slavné obrazy, grafiky, rytiny, ale 
i  sochy, ukrývá několik paláců. Největší a  nejna-
vštěvovanější z  deseti budov Ermitáže je Zimní 
palác. 4. den: Dopoledne dokončení prohlídek, 
odlet z  Petrohra-
du navečer.

       Advent ve fjordech
Nemusíte být příznivci lyžování, ale měli 
byste zažít Norsko v  jeho bílé podobě. 
Pohádkové přírodní scenerie, dřevěné chaty 
až po  okna zasypané sněhem a  v  březnu 
garantovaná modrá obloha se sluneční
mi paprsky zalévajícími krajinu až dlouho 
do  večera vytvoří kulisu cesty, na  kterou 
budete ještě dlouho vzpomínat. Možnosti 
spatření losů: 50 %, polární záře: 5 %.
1. den: Po příletu na letiště Oslo-Gardermoen se 
vydáme do olympijské oblasti.
2. den: Kromě Lillehammeru zajedeme do zim-
ního střediska Sjusjoen, kudy vede trať běžec-
kého závodu Birkenbeinerrennet, a  do  zimního 
zábavního parku u bobové dráhy v Hunderfosse-
nu naproti lyžařskému středisku Hafjell.
3. den: Poté budeme míjet zamrzlé řeky (mj. 
Sjoa) a  jezera (mj. Gjende) ve  sněhem zasypa-
ném podhůří Jotunheimen. Právě zde je největší 
šance spatřit rodinky losů. Tajný tip pro vás: 
Nejlepší vafle v celém Norsku pečou právě tady!
4. den: Pak se zajedeme podívat pod Trolí 
stěnu i  Trolí cestu a  podél pobřeží fjordů se 
dostaneme až k začátku fjordu Geirangerfjord 
u Hellesyltu.
5. den: Dále navštívíme náš oblíbený kemp 
u  Strynu a  cestou ke  fjordu Sognefjorden zaje-
deme do některého údolí pod ledovcem Joste
dalsbreen.
6. den: Nakonec přeplujeme fjord trajektem 
a  pak si prohlédneme sloupový kostel v  Bor
gundu. Zimní středisko Hemsedal.
7. den: Pradávnou cestou od fjordů do vnitroze-
mí přes Fagernes se pak vrátíme k letišti.

       Stockholm
Vydejte se s  námi v  době předvánočního 
shonu do  poklidné severské metropole – 
Stockholmu. Přestože jde o  moderní a  dy
namické město, na  každém kroku pocítíte 
všudypřítomný severský klid a  příjemnou 
atmosféru starobylého města. Adventní 
trhy ve Skansenu probíhají právě v době ko
nání zájezdu. Vstupy v ceně.
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 pohled 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? 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
8.12. – 12.12. 2016 17 900 Kč 35ZI

Cena obsahuje: letenku z  Prahy ve  výši 4 000 Kč vč. 
let. tax, 4x ubytování ve  3* hotelu (2lůžkové poko-
je s  příslušenstvím), 4x 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: 4 000 Kč. Minimální počet účastníků: 10

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1. 12. – 4. 12. 2016 14 900 Kč 34ZI

15. 12. – 18. 12. 2016 14 900 Kč 34ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Petrohrad a zpět vč. 
let. tax ve výši 8 000 Kč, dopravu mikrobusem/autobu-
sem a  metrem, 3x ubytování ve  4* hotelu (dvoulůž-
kové pokoje s  příslušenstvím), 3x snídaně, 2x večeře 
na hotelu, 1denní vstupné do Ermitáže, průvodce, 
cestovní pojištění UNIQA K5C a pojištění proti úpadku 
CK. Cena neobsahuje: vízum do  Ruska: 1  900 Kč, 
vstupné cca 80 EUR, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj: pouze 1  500 Kč. 
Minimální počet účastníků: 10

Termín: Cena:  Kód na webu:  
11. 12. – 17. 12. 2016 19 900 Kč 30ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo a zpět vč. let. tax, 
dopravu mikrobusem, 1x vnitrostátní trajekt, 6x ubyto-
vání ve čtyřlůžkových pokojích hostelů a chat KOMFORT, 
2x snídaně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K5C, 
pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné 
cca 200 NOK (tj. cca 25 EUR), další výše neuvedené služ-
by. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3  000 Kč, 2lůžkový pokoj: 
1 500 Kč. Minimální počet účastníků: 7. 

Parkování na letišti zdarma  
při objednání do 31. 8. 2016
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SILVESTRY
       Madeira – Silvestr, 
zábava, turistika

       Madrid
Prožijte Silvestr v srdci Španělska, v místě nej
větších a nejbarevnějších oslav na Ibérickém 
poloostrově. Sídelní město španělského 
krále nabízí nepřeberné množství lákadel. 
Od  jedinečné nabídky všech mezinárodních 
a  regionálních gurmánských specialit, přes 
unikátní sbírky, jak starých mistrů v  Muzeu 
Del Prado, tak i současných známých umělců 
v Muzeu královny Sofie. 
1. den: Odlet z Prahy do Madridu (s přestupem), 
transfer do  hotelu a  možnost návštěvy slavné-
ho parku Retiro. Za příplatek odlet z  Vídně 
s  přestupem, přílet do  Madridu navečer, trans-
fer na  hotel. 2.  den:  Polodenní pěší prohlídka 
Madridu s  průvodcem (náměstí Plaza Mayor, 
brána Puerta del Sol, katedrála atd.): Individuální 
volno, které lze využít například k návštěvě slavné 
galerie El Prado. Fakultativně večeře v restaura-
ci s ukázkou flamenka. 3. den: Volné objevová-
ní Madridu s ochutnávkou typických španělských 
jednohubek tapas. Večeře a oslava konce roku 
s  volnou konzumací nápojů (po  zaplacení 
poplatku cca 120 EUR). 4. den: Možnost výletu 
do středověkého Toleda. Prohlídka historické-
ho centra města: katedrála, chrám sv. Tomáše, 
náměstí Zocodóver, možnost nákupu ozdobných 
předmětů z  toledské oceli. Návrat  na  nocleh 
do  Madridu. Pozn.: muzeum El Greco je 1. 1. 
a 2. 1. zavřeno. 5. den: Po poledni odlet zpět do 
Prahy nebo Vídně.

       Polské Tatry 
s Ferem Michlíkem

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

27. 12. 2016 – 3. 1. 2017 24 900 Kč 14SV
Hotel Orquidea ***

27. 12. 2016 – 3. 1. 2017 32 500 Kč 14SV
Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a  zpět vč. let. 
tax (s  přestupem) ve  výši 11  700 Kč, 7x ubytování ve 2* 
nebo 3* hotelu ve  Funchalu (2lůžkové pokoje s  příslu-
šenstvím), 7x snídaně, průvodce, dopravu dle programu, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neob
sahuje: vstupné (cca 30 EUR + případně sjezd na saních 
od  30  EUR, Sao Lourenco cca 20 EUR), spropitné a  další 
výše neuvedené služby. Příplatky: 4x večeře 1  500  Kč, 
1lůžkový pokoj: 1 500 Kč. Příplatky pro 3* hotel Orquidea 
najdete na našem webu. Minimální počet účastníků: 14

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27. 12. 2016 – 1. 1. 2017 9 500 Kč 77SV

Cena obsahuje: dopravu mikrobusem z  Prahy, Brna, 
Olomouce nebo Ostravy a  zpět, odvoz na  společný 
program a  výlety do  Zakopaneho a  Krakowa, 5x uby-
tování v  penzionu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím 
– omezený počet, další pokoje bez příslušenství se 
slevou), 5x snídaně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K5C a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
odvoz na  lyžování a  zpět, novoroční oběd, další výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj bez 
příplatku (pouze 2 pokoje), svoz z Bratislavy do Brna lin-
kovým busem nebo vlakem a  zpět mikrobusem (min. 
3 os.): 800 Kč, nedoobsazení pokoje 3  500 Kč. Sleva: 
pokoj bez WC a sprchy: 600 Kč, třílůžkový pokoj: 300 Kč. 
Minimální počet účastníků: 14

Termín: Cena:  Kód na webu:  
29. 12. 2016 – 2. 1. 2017 14 900 Kč 67SV

Cena obsahuje: letenku z  Prahy a  zpět vč. let. tax 
ve výši 6 000 Kč (s přestupem), transfer z letiště na hotel 
a  zpět,  4x ubytování ve  3* hotelu (2lůžkové poko-
je s  příslušenstvím), 4x snídaně, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K5C a  pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: stravu (cca 115 EUR), dopravu 
MHD a do Toleda, vstupné: muzeum Prado, večer s fla-
menkem (cca 100 EUR), další výše neuvedené služby. 
Příplatky: odlet z  Vídně 2  000 Kč, 1lůžkový pokoj: 
4 000 Kč. Minimální počet účastníků: 12

Jen málo z  nás se kdy podívalo na  pol
skou stranu Tater. Pro našeho oblíbeného 
průvodce Fera Michlíka je živé středisko 
Zakopane a  jeho okolní klidnější vesničky 
tou nejlepší destinací pro zimní pobyt.
Oproti slovenské části jsou v  zimě za  dobrého 
počasí v Polsku otevřeny i vrcholové partie, a tak 
se můžete vydat do  hor i  pěšky nebo na  sněž-
nicích. Kromě sportovního vyžití a  odpočinku 
vám nabídneme i společné výlety. Místem naše-
ho pobytu bude obec Bukowina Tatrzanska 
ve  výšce 1  020 metrů nad mořem. Zde je 
5  lyžařských vleků včetně osvětlených svahů. 
Zakopane, zimní hlavní město Polska, je 14 km 
daleko. Dále jsou k  dispozici termální bazény, 
masážní salony, tobogány i ledové plochy na brus-
lení. Ubytování je v penzionu ve stylu horské 
chaty z roku 1935. Z penzionu je krásný výhled 
na Tatry. 1. den: Během dne odjezd z Prahy, Brna, 
Olomouce a  Ostravy. Příjezd na  místo pobytu 
navečer. 2. den: Individuální program. Večeře 
v místní restauraci. 3. den: Individuální program. 
Večer výlet do Zakopaneho. 4. den: Individuální 
program. Večerní lyžování. 5. den: Zájemci se 
mohou vydat na výlet do Krakowa. Večer oslava 
silvestra. 6. den: Odjezd dopoledne. Cestou, 
již v  ČR, novoroční oběd. Příjezd do  Brna večer, 
do Prahy před půlnocí.

Vsaďte spolu s  námi na  portugalskou 
Madeiru a oslavte letošní konec roku na ost
rově věčného jara!
1. den: Odpolední odlet z  Prahy do  Funchalu 
s přestupem v Lisabonu. Noční transfer. 2. den: 
Procházka Funchalem včetně starého města 
Zona Velha, tržiště Mercado dos Lavradores, čtvrť 
Monte, ochutnávka madeirského vína. 3.  den: 
Návštěva vesničky Ribeiro Frio. Procházka levá-
dou na  vyhlídku Balcoes a  pak další „pstru-
ží“ levádou do  Portely. 4. den: Z  parkoviště 
na vrcholu Pico do Arieiro dojdeme na vyhlídku 
Ninho da Manta. Přejezd přes Sao Vicente 
do Porto Moniz k vulkanickým jezírkům. 5. den: 
Přejezd horskou silnicí do sedla Eira do Serrado. 
Výstup na plošinu s výhledem do „Údolí jepti
šek“, kam následně sejdeme. Silvestrovské 
oslavy spojené s  jedinečným ohňostrojem. 
6.  den: Nový rok můžete strávit procházkami 
ve  Funchalu nebo se vydat na  poloostrov 
Sao Lourenco. 7. den: Vyjížďka přes náhorní 
plošinu Paúl da Serra do Rabaçalu. Podél levá-
dy dojdeme k  vodopádu Risco a  později také 
do  skalního kotle 25 fontán. Za  svitu baterek 
překonáme 900 m dlouhý tunel. Výhledy z 600 m 
vysokého útesu Cabo Girao. 8. den: Ranní 
odlet z  Madeiry 
a návrat do ČR.

Parkování na letišti zdarma  
při objednání do 31. 8. 2016

SILVESTROVSKÉSLEVY SPECIAL

SLEVA 6%DO 31. 7. 2016

DO 31. 8. 2016SLEVA 4%
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FINSKO, POLÁRNÍ KRUH
       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:  
8. 1. – 15. 1. 2017 23 500 Kč 32ZI
5. 2. – 12. 2. 2017 23 500 Kč 32ZI
5. 3. – 12. 3. 2017 23 500 Kč 32ZI

19. 3. – 26. 3. 2017 23 500 Kč 32ZI
2. 4. –  9. 4. 2017 23 500 Kč 32ZI

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: 1

Termín: Cena:  Kód na webu:  
8. – 12. 2. 2017 32 500 Kč 07ZI

15. – 19. 2. 2017 32 500 Kč 07ZI
8. – 12. 3. 2017 32 500 Kč 07ZI

15. – 19. 3. 2017 32 500 Kč 07ZI
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:  
prosinec až duben 3 000 Kč 19ZI

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  000 Kč, 10 km výlet se psím spřežením 
3 600 Kč, výlet na sněžných skútrech 2 800 Kč, rybaření 
na  dírkách 3  500 Kč, výlet na  saních tažených soby 
2 750 Kč, kurz výroby soch z ledu 2 200 Kč. Minimální 
počet účastníků: 1

Individuální
nabídka
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ZIMNÍ POBYTY S PROGRAMEM

Termín: Cena:  Kód na webu:  
14. 12. – 18. 12. 2016 39 900 Kč 21ZI

8. 2. – 12. 2. 2017 39 900 Kč 21ZI
8. 3. – 12. 3. 2017 39 900 Kč 21ZI

15. 3. – 19. 3. 2017 39 900 Kč 21ZI
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

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.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
26. 1. – 2. 2. 2017 43 500 Kč 11ZI
2. 2. – 9. 2. 2017 43 500 Kč 11ZI

9. 3. – 16. 3. 2017 43 500 Kč 11ZI
16. 3. – 23. 3. 2017 43 500 Kč 11ZI

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, plnou penzi, ubyto-
vání ve 2lůžkových pokojích hotelu (vlastní WC, sprcha, 
TV s  plochou obrazovkou, rádio, rychlovarná konvice 
a výběr z horkých nápojů k vlastní přípravě na pokoji), 
vybavení proti chladu (teplá kombinéza, boty, rukavice, 
kukla, vlněné ponožky, helma na jízdu skútrem), uvede-
né výlety dle programu, místního průvodce, pojištění 
CK. Cena neobsahuje: další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 6 800 Kč, nocleh ve Sněho-
vém hotelu: 3 600 Kč. Minimální počet účastníků: 1

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 

       Finsko s polární září nad hlavou

       Zimní pobyt v Medvědím brlohu

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. V někte-
rých termínech odlet z Rovaniemi v odpoledních 
hodinách. Před odletem krátce navštívíme Vesnici 

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.
Pozn.: Místní anglicky hovořící průvodce.

Santa Clause na polárním kruhu a sněhový hotel 
Arctic Snowhotel. Aktuální program na webu.
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NORSKO, KANADA
SVĚT 2017

Středisko Lake Louise je cestovatelům dob
ře známé díky nádhernému tyrkysovému je
zeru. U nás se méně ví, že Lake Louise je pro 
vyznavače lyžování a dalších zimních aktivit 
daleko zajímavější v zimě. 
Ta je zde dlouhá – lyžovat můžete celý půlrok 
od konce října, kdy se zde pravidelně konají první 
závody Světového poháru, až do přelomu dubna 
a května. Běžně se lyžuje ve výšce 2 500 m.

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). 

       Na běžkách za losy – jarní prázdniny, víkendy, Velikonoce

       Kanada, zimní aktivity v Lake Louise 

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.

Z mezinárodního letiště v Calgary je to dvě hodi-
ny. Ocitnete se tak v  jednom z největších areálů 
Severní Ameriky (spolu s dalšími areály v Banffu 
a Sunshine Village). Najdete zde 250 vleků a z vr-
cholu každé sjezdovky vede kromě nejnároč-
nějších tratí i  lehká zelená cesta! Další atrakcí je 
lyžování mimo sjezdovky – je téměř nekonečné 
a  hlavně povolené. Běžkařské stopy v  NP Ban-
ff jsou výborně udržované a  naskytnou se vám 

Délku pobytu lze domluvit individuálně, 
s možnými odlety z Prahy, Krakowa, Bratisla
vy, Vídně, Berlína nebo Mnichova. Delegát 
vás dopraví z letiště Oslo – Gardermoen 
nebo ze stanice vlaku Otta na místo pobytu, 
dále na lyžování a zpět na chatu.

Termín: Cena:  Prázdniny
5. 2. – 12. 2. 2017 9 600 Kč mj. Praha 6 až 10

12. 2. – 19. 2. 2017 9 600 Kč mj. Praha V, Z, 
Plzeň

19. 2. – 26. 2. 2017 9 600 Kč mj. JN, LB, KO, KD

11. 3. – 18. 3. 2017 9 600 Kč mj. Praha 6 až 5, 
Brno

Cena obsahuje: 7x ubytování v  chatě KOMFORT 
 (2 až 4lůžkové pokoje), služby delegáta, dopravu z/na 
letiště (autem, mikrobusem nebo vlakem) a na běžecké 
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 povlečení: 350 Kč 
Slevy: Délku pobytu lze zkrátit, sleva 800 Kč/1 den.
Minimální počet účastníků: 5

Kód na webu: 01ZI

Kód na webu: 33ZI
úchvatné pohledy na  štíty Rocky Mountains 
a zamrzlá jezera s hlubokými lesy. Dále si můžete 
zabruslit na přírodním ledu jezera Louise, prona-
jmout psí spřežení, toulat se lesy na  sněžnicích, 
vydat se pěšky k zamrzlým vodopádům nebo se 
ohřát v termálních lázních či ve vířivce některého 
ubytovacího zařízení. 
Poptávky zasílejte mailem na adresu:  
periscope@skandinavie.cz
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P E R I S C O P E
SVĚT 2017

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

SVĚT S PRŮVODCI CK PERISCOPE SE VÁM PRÁVĚ OTEVÍRÁ!

ostrovy:
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GRÓNSKO
ŠPICBERKY
ISLAND
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LISABON
ANDALUSIE
MEXIKO
NEPÁL

Fo
to

: P
et

r B
ur

ia
n



18 facebook.com/periscope.cz

ISLAND, GRÓNSKO

Termín: Cena:  Kód na webu:  
14. 5. – 19. 5. 2017 61 500 Kč 31IS
Cena obsahuje: letenky Praha – Kodaň a zpět a Ko-
daň – Ilulissat a zpět vč. let. tax ve výši 32 000 Kč, transfe-
ry v Kodani, transfery na ubytování a zpět v Grónsku, 5x 
ubytování v hotelu KOMFORT (2lůžkové pokoje s vlast-
ním příslušenstvím), 5x snídaně, průvodce, plavbu 
mezi ledovými krami z Ilulissatu, plavbu k ledovci 
Eqi včetně oběda, cestovní pojištění České pojišťovny 
a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: další 
stravu, další výše neuvedené služby. Slevy: vynechání 
plavby 4. den: 7 000 Kč. Příplatky: 3x večeře o 2 cho-
dech v Grónsku: 3 600 Kč, vyhlídkový let letadlem (nut-
no objednat již při zakoupení zájezdu, min. 3 osoby): 
9 000 Kč. Minimální počet účastníků: 10

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 4. – 24. 4. 2017 23 900 Kč 03IS

27. 4. – 1. 5. 2017 23 900 Kč 03IS
Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
let. tax (přímý let), dopravu autobusem nebo mikro-
busem na  Islandu dle velikosti skupiny, 4x ubytování 
v  chatkách nebo penzionu KOMFORT (dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím a povlečením), 4x snídaně, prů-
vodce, 1x koupání ve vyhřívaném venkovním bazénu, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku 
CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 16 000 ISK (tj. cca 
110 EUR) vč. vstupu do Modré laguny a velrybího safa-
ri a další výše neuvedené služby. Příplatky: 4x večeře 
o dvou chodech: 3 500 Kč, svoz z/do Brna mikrobusem 
(min. 3 os.): 1 200 Kč. Slevy: Klient ve věku nad 55 let: 
2  000 Kč (nelze sčítat s  dalšími slevami). Minimální 
počet účastníků: 20  

Parkování na letišti zdarma  
při objednání do 31. 8. 2016

Tento unikátní zájezd nabízí jednu z  nej
atraktivnějších destinací severního Atlanti
ku. Samotný přelet nad arktickou pustinou 
je velkým zážitkem, který pak ještě umocní 
pobyt ve městě Ilulissat. Zde se nám naskyt
ne podívaná na kry odlamující se z ledovce, 

Tento zájezd jsme připravili především pro 
klientelu 55+. Na Island se pohodlně dosta
nete přímým letem z  Prahy. Noclehy jsou 
zajištěny v  komfortních chatkách nebo 
v penzionu s příslušenstvím.  Během poby
tu navštívíte jedna z  nejzajímavějších míst 
tohoto unikátního ostrova. Nebude chybět 
světoznámý národní park Þingvellir s  kul
turní a  geologickou minulostí, na  několik 
kroků se přiblížíte k  pravidelně tryskající
mu gejzíru Strokkur a nedaleko pohlédnete 
do  hlubin mohutného vodopádu Gullfoss. 
Nejprodávanější zájezd na  Island minulých 
deseti let.
1. den: Odlet přímým letem z Prahy do Keflavíku, 
prohlídka hlavního města Reykjavíku. Uvidí-
me radnici, parlament, moderní kostel Hallgrím-
skirkja a  vodojem Perlan. Přesun na ubytování 

       Island 55+

       Grónská NEJ

(4 noclehy). 2. den: Fakultativně plavba za po
zorováním velryb, ostatní mohou navštívit další 
zajímavá místa v  okolí přístavu (muzea velryb, 
polární záře nebo námořnictví). Odpoledne se 
projdeme po městečku skleníků Hveragerði, 
na jehož území i v jeho bezprostřední blízkosti se 
nacházejí aktivní projevy postvulkanické činnosti. 
Odpoledne se vykoupeme v některém z termál-
ních bazénů pod otevřenou oblohou. 3. den: 
Jižní pobřeží, zastávky u vodopádů Seljalands
foss a  Gljúfrafoss. Vycházka podél řeky Skógá 
nad vodopádem Skógafoss. Mys Dyrhólaey se 
skalní bránou a černá sopečná pláž u Víku. Splaz 
ledovce Sólheimajökull. 4. den: Navštívíme bis-
kupství v osadě Skálholt, gejzír Strokkur a „zla-
tý“ vodopád Gullfoss. Odpoledne se projdeme 
v  národním parku Þingvellir. 5. den: Turisti-
ka na  poloostrově Reykjanes, možnost koupání 

které proplouvají přímo v  zálivu u  města 
– tento přírodní fenomén je zapsaný na se
znamu UNESCO. V ceně zájezdu jsou plavby 
lodí mezi těmito ledovými giganty. 
1. den: Odlet z Prahy do Kodaně, nocleh. 2. den: 
Odlet z  Kodaně na  západní pobřeží Grónska 
do  Ilulissatu, prohlídka města. Večer plavba lodí 
fjordem k  ledovci (v ceně), kde se odlamují kry, 
které pak dále proplouvají Ilulissatem. 3. den: 
Pěší výlet k  archeologickému nalezišti saqqa-
qské kultury v  údolí Sermemmiut. Návštěva 
rodného domu Knuda Rasmussena, muzea 
A. Petersena, galerie grónských umělců či kostela 
Zion. Odpoledne fakultativně výlet dvoumoto
rovým letadlem úchvatnou jezerní a  horskou 
krajinou nad ledovec Ilulissat (60 minutový let). 
4. den: Celodenní plavba k „telícímu“ se ledov
ci Eqi (v ceně včetně oběda). Tento ledovec je 
považován za  jeden z  nejkrásnějších v  Grónsku. 

Lodí se dostanete do jeho bezprostřední blízkos-
ti. 5. den: Dopoledne volno a odlet do Kodaně. 
Nocleh. 6. den: Odlet do Prahy.
Pozn.: Změna programu při změně letových 
časů nebo nepřízni počasí vyhrazena.

v  termálních lázních Modrá laguna a  odlet 
večer. Přílet do Prahy po půlnoci.
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JARO VE SVĚTĚ
      Nepál
Upozornění: jde o  POZNÁVACÍ zájezd pro 
všechny, kdo se chtějí podívat do  země oblí
bené horolezci a  turisty na  delších trecích. 
My nebudeme potřebovat ani těžké pohory, 
ani mačky nebo expediční stany… Bohatou 
historii a nejkrásnější zákoutí zajímavé země 
pod Himálají poznáme „nalehko“, pouze 
s fotoaparátem. Přesto strávíme většinu času 
venku mimo dopravní prostředky. Nejlépe, 
jak můžeme Nepálu pomoci po  zemětřesení 
v roce 2015, je navštívit tuto zemi jako turisté.
1.–2. den: Odlet z  Evropy (Vídeň nebo jiné leti-
ště – bude upřesněno po  naplnění minimálního 
počtu osob), přílet do  hlavního města Nepálu 
– Káthmándú. Návštěva náměstí Durbar s  typic-
kými nepálskými pagodami. 3. den: Chrámový 
komplex Pashupatinath, nejposvátnější místo 
nepálských buddhistů, největší buddhistická 
stupa na světě Budhanáth (UNESCO). 4.–6. den: 
Přesun autobusem do  národního parku 
Chitwan. Ubytování v  resortu v  džungli, sloní 
safari, koupání slonů, pozorování ptáků atp. Přesun 
do malebného města Pokhara. 7. den: Oddech 
na  břehu jezera Feva Lake, různé aktivity – 
půjčení kola, lodičky na  jezeře, výstup na  Stupu 
světového míru nad jezerem, paragliding apod. 
8. den: Návrat do  Káthmándú. 9.  den: Nabídka 
výletů, např. vyhlídkový let k  Mount Everestu, 
rafting na řece Dudh Kosi, královské město Patan. 
Navečer společný výlet na Swayabunáth – Opičí 
chrám s  panoramatickým výhledem na  celé 
Káthmándú. 10. den: Odlet do Evropy.

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

       Kypr
Jako novinku jsme pro vás připravili další evrop-
skou destinaci, kterou se vám budeme opět 
snažit představit v  celé její mnohotvárnosti. 
Zájezd nebude turisticky příliš náročný, 
ale několik pěších výletů podnikneme. V  poho-
ří Trodos a  na  Akamanském poloostrově nás 
čekají procházky ve  stínu borovic s  výhledy 
na  moře.  Zájezd je plánován mimo hlavní 
letní sezónu, teploty tedy nejsou ještě tak 
vysoké, ale už je možné se koupat v moři.  
V programu se bude prolínat poznávání zajíma-
vých míst s pobytem v přírodě. Navštívíme něko-
lik památek a archeologických nalezišť zapsaných 
v  UNESCO. V  malebných vesničkách navštívíme 
pravoslavné kostelíky a kláštery, vinařství i výrob-
nu sýra.  Po  celou dobu budeme objevovat 
skvělou místní kuchyni, která je směsicí řec-
kých, tureckých a orientálních vlivů. Ryby a moř-
ské plody přímo v  přístavu, grilované speciality, 
variace salátů a čerstvého ovoce a k  tomu neo-
dolatelné dezerty. 
V  průběhu programu se budete moci koupat 
v  křišťálově čistých vodách Středozemního moře 
a v závěru zájezdu můžete odpočívat na pláži. 
Ostrov je stále rozdělen na  dvě části, nicméně 
situace je z bezpečnostního hlediska velmi dobrá 
a dlouhodobě zde k žádným incidentům nedo-
chází. V  Nikósii budete mít možnost přejít přes 
hranici a nahlédnout do „turecké“ části. Na Kypru 
se žije daleko od ruchu pevninské Evropy a  lidé 
jsou zde stejně jako klima velmi příjemní. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
květen 2017 připravujeme 74SV

Ubytování na 7 nocí ve dvoulůžkových pokojích 
penzionů a hotelů. Doprava na místě bude zajiš-
těna mikrobusem, budeme tedy cestovat v malé 
skupině. Pokud budete mít o tento zájezd zájem, 
napište nám na mirek@skandinavie.cz, a  jakmile 
bude zájezd připraven do prodeje, budeme vás 
informovat, tak abyste mohli využít slev za včas-
ný nákup.

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

Cena obsahuje: letenky Praha – Mexico City a Cancun 
– Praha (lety s přestupem) ve výši 24 000 Kč vč. let. tax, 
dopravu mikrobusem, 14x ubytování ve  3*  hotelech 
(2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 14x snídaně, prů-
vodce, kompletní vstupy dle programu a  služby česky 
hovořícího průvodce od příletu do Mexico City po 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 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
7. 3. – 16. 3. 2017 44 900 Kč 03SV

Cena obsahuje: letenka Vídeň – Káthmándú a  zpět 
vč. let. tax ve  výši 20  000 Kč (před nákupem letenek 
bude cena aktualizována), doprava dle programu auto-
busy a auty, 9x ubytování v jednoduchých turistických 
hotelech (pokoje bez WC), českého nebo slovenského 
průvodce, vstupy do památek dle programu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK proti úpadku. 
Cena neobsahuje: stravu (cca 5–10 EUR/den), víza 
do  Nepálu /cca 25 USD), fakultativní výlety a  další 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
4 000 Kč. Minimální/maximální počet osob: 6/10
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JARO NA JIHOZÁPADĚ EVROPY

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

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

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

Lisabon je nádherné město s jihoevropským 
stylem, pohodovou atmosférou a  skvělým 
klimatem. Při návštěvě této multikulturní 
portugalské metropole budete mít možnost 

Tradiční oblíbený zájezd, jehož specialitou 
je kromě návštěvy Gilbraltaru termín koná
ní – andaluská folklorní slavnost Feria de 
Abril v Seville je právě v plném proudu!
1. den: Odlet z  Prahy do  Malagy. Ubytování 
v hotelu na pobřeží. Možnost fakultativního výletu 
do  Malagy. 2. den: Podél pobřeží dojedeme 
k  horské vesnici Casares, kde si prohlédneme 
typickou architekturu bílých vesniček. Dostaneme 
se i  na  britské území zvané Gibraltar. 3. den: 
Pobyt v Cádizu. Přesun do Sevilly. 4. den: Sevilla, 
jedinečné a  nezapomenutelné město! Naším 
záměrem je zažít festivalový kolorit v době „Feria 
de Abril“. Během slavnosti je Sevilla nazdobe-
ná, lidé v  typickém barevném oblečení tančí 
a  všude v  ulicích zní hudba. 5. den: Přejedeme 
do  Córdoby, kde se ve  středu města rozkládá 
nejpůsobivější muslimská stavba v celé Andalusii 

             Andalusie a Gibraltar, festival v Seville

       Lisabon a okolí s Ferem Michlíkem

– Mezquita (mešita). 6. den: Romantické procház-
ky Córdobou a  dále přejezd příjemnou krajinou 
do  Granady. 7. den: Návštěva honosné palá-
cové pevnosti Alhambry a  zahrady Generalife. 

poznat i krásné okolí města, jen ten čas by 
měl utíkat pomaleji. Pojeďme spolu na  nej
západnější výběžek evropské pevniny!
1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu. Transfer na ho-
tel metrem. 2. den: Prohlídka historického centra 
a  hradu sv. Jiří. Alfama – nejstarší část města 
s  úzkými uličkami, lisabonská katedrála a  další 
památky. 3. den: Dnes navštívíme části mimo 
centrum tj. starobylou čtvrť Belém, slavnou Be
lémskou věž, klášter Jeronimos (UNESCO), 
a výstaviště EXPO. 4. den: Fakultativní výlet mimo 
město. Můžeme se vydat do Sintry, kde navštíví-
me Královský palác s nádhernou okolní vegeta-
cí. Poté přejedeme ke Cabo da Roca, nejzápad-
nějšímu výběžku Portugalska a evropské pevniny. 
Okolo pláže Guincho dorazíme k  rozervaným 
skaliskům Boca do Inferno (Ústa Pekla) a cestou 
přes městečka Cascais a Estoril se vrátíme zpět 
do Lisabonu. 5. den: Transfer na letiště a odlet.

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

Parkování na letišti zdarma  
při objednání do 31. 8. 2016

Foto: turismo de lisboa

Foto: turismo de lisboa
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Fota na stránce: Turismo y el Deporte de Andalucía
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Termíny a programy zájezdů budou postupně uveřejňovány 
na webech www.madeira-azory.cz a www.periscope.cz
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MADEIRA – JARO
       Lisabon a Madeira 
– květinové slavnosti

       Madeira – turistika        Madeira karneval
Chcete zažít podobný festival samby jako 
v  Riu a  neopustit přitom Evropu? Vydejte se 
s námi na bezpochyby nejlepší karneval tance 
a hudby na portugalský ostrov Madeira.
1. den: Večer odlet z  Prahy na  Madeiru (s  pře-
stupem v  Lisabonu), přílet na  Madeiru po  půl-
noci. 2. den: Prohlídka středu hlavního města 
Funchal, čtvrť Monte, tropická zahrada, muzeum 
minerálů, ochutnávka madeirského vína. 3. den: 
Přejezd do Rabaçalu. Podél krátké levády dojde-
me k  vodopádu Risco. Další levádou dojdeme 
do skalního kotle 25 fontán. Za svitu baterek pře-
konáme 900 m dlouhý tunel. Při návratu do hote-
lu si ještě neodpustíme výhledy z 600 m vysoké-
ho útesu Cabo Girao. 4. den Dnešní den nabí-
zí ochutnávku madeirských horských masivů, 
divokého pobřeží i  místních tradic. Z  parkoviště 
na vrcholu Pico do Arieiro dojdeme na vyhlídku 
Ninho da Manta. Po  krátké zastávce v  Camara 
de Lobos přejezd přes Sao Vicente do  Porto 
Moniz k  vulkanickým jezírkům. Budeme projíž-
dět severním pobřežím Madeiry, které se nám 
vryje do  paměti mohutným příbojem a  kouzel-
nými pohledy na strmá pobřežní skaliska. 5. den: 
Dopoledne individuální volno, návštěva bota-
nické zahrady či fakultativní výlet na  vyprah-
lý poloostrov São Lourenço. Večer navštívíme 
karnevalový průvod. 6. den: Brzy ráno odlet 
do Prahy (s přestupem v Lisabonu).

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

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

Termín: Cena:  Kód na webu:  
21. 2. – 26. 2. 2017 19 900 Kč 75SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a zpět vč. let. 
tax (s přestupem) ve výši 10 000 Kč, 5x ubytování ve 2* 
hotelu ve Funchalu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 
5x snídaně, průvodce, dopravu dle programu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neobsahu
je: vstupné (cca 30 EUR + případně sjezd na  saních 
od 30 EUR, Sao Lourenco cca 20 EUR), spropitné a další 
výše neuvedené služby. Příplatky: 3x večeře  „Menu“: 
1  200 Kč, 1lůžkový pokoj: 1  000 Kč. Minimální počet 
účastníků: 14

Naše zájezdy jsou obohaceny o několikaho
dinové túry přírodou, podél levád a  na  nej
vyšší vrchol Madeiry Pico Ruivo. Garantujeme 
léty ověřený příjemný hotel s terasou v cent
ru Funchalu a malé skupiny cestujících, maxi
málně 17 osob. Během zájezdu můžete zažít 
atmosféru Festivalu vína (srpen). 
1. den: Odlet z Prahy na Madeiru. V době tisku kata-
logu je plánován přímý let. 2. den: Po  dopolední 
prohlídce první části středu města Funchal nás čeká 
úvodní nedaleká leváda Dos Tornos. 3. den: 
Přejezd horskou silnicí do  sedla Eira do  Serrado. 
Výstup na  plošinu s  výhledem do  „Údolí jepti
šek“. Návrat do  Funchalu, návštěva čtvrti Monte 
a tropické zahrady. 4. den: Vydatná celodenní túra 
nádhernou levádou Caldeirao Verde. 5. den: Dnes 
se vydáme do Rabaçalu. Podél krátké levády dojde-
me k  vodopádu Risco. Další levádou dojdeme 
do  skalního kotle 25  fontán. Za  svitu baterek 
překonáme 900 m dlouhý tunel. Výhledy z 600 m 
vysokého útesu Cabo Girao. 6. den: Autobus 
nás časně ráno doveze až na  třetí nejvyšší vrchol 
Madeiry Pico de Arieiro. Čeká nás náročnější, něko
likahodinový výšlap na  úplně nejvyšší vrchol 
Madeiry Pico Ruivo (1 862 m). Nakonec sestou-
píme pohodlnou vyhlídkovou cestou do  Achady 
do Teixeira. 7. den: Dnes se projdeme poloostro
vem Sao Lourenço. Odpoledne pobyt ve Funchalu 
či okolí. 8. den: Odlet z Madeiry a návrat do ČR.

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

Termín: Cena:  Kód na webu:  
22. 8. – 29. 8. 2016 26 900 Kč 41SV
12. 9. – 19. 9. 2016 26 900 Kč 41SV
24. 4. – 1. 5. 2017 27 900 Kč 41SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal vč. let. tax 
ve  výši 11  000 Kč, 7x ubytování ve  3* hotelu v  centru 
Funchalu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 7x sní-
daně, průvodce, dopravu podle programu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR + případně sjezd 
na saních od 30 EUR), spropitné a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: 5x večeře: 2  600 Kč, jednolůžkový 
pokoj: 4  000 Kč. Pozn.: Večeře jsou podávány v  hote-
lové restauraci formou bufetu. Večeře v  restauracích 
ve  městě jsou zhruba stejně drahé nebo levnější. 
Minimální/maximální počet účastníků: 10/17. 
Garance malé skupiny.

Parkování na letišti zdarma  
při objednání do 31. 8. 2016
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Foto: TurismodaMadeira



www.skandinavie.cz 23

       Špicberky 
– arktické jaro

       Polární záře 
a velryby

Termín: Cena:  Kód na webu:  
12. 5. – 19. 5. 2017 58 500 Kč 77NO
19. 5. – 26. 5. 2017 58 500 Kč 77NO
26. 5. – 2. 6. 2017 58 500 Kč 77NO

2. 6. – 9. 6. 2017 58 500 Kč 77NO
Cena obsahuje: plavbu lodí Rembrandt van Rijn, 
7x  ubytování ve  dvoulůžkové vnitřní kajutě, veškeré 
jídlo na  lodi vč. kávy a  čaje, program vedený ang-
licky hovořícími profesionálními přírodovědci, aktivi-
ty a  exkurze mimo loď, přístavní poplatky a  daně. 
Cena neobsahuje: letenku z Prahy do Longyearbyenu 
a  zpět (od  12  000 Kč), cestovní pojištění, další výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžková kajuta: 
41 000 Kč. Minimální počet účastníků: 1

Termín: Cena:  Kód na webu:  
18. 2. – 25. 2. 2017 48 500 Kč 60NO
25. 2. – 4. 3. 2017 48 500 Kč 60NO

Cena obsahuje: plavbu lodí Noorderlicht, 7x ubytová-
ní ve dvoulůžkové vnitřní kajutě, veškeré jídlo na lodi vč. 
kávy a čaje přes den, program vedený anglicky hovo-
řícími profesionálními přírodovědci, aktivity a  exkurze 
mimo loď, poplatky a taxy v přístavech. Cena neobsa
huje: letenku z Prahy do Evenes a zpět (od 11 000 Kč), 
dopravu z  letiště k  přístavu a  zpět (cca1000 Kč), ces-
tovní pojištění, další výše neuvedené služby. Příplat
ky: jednolůžková kajuta: 33 800 Kč. Minimální počet 
účastníků: 1

       Lodí na Island 
v období letního 
slunovratu
Využijte jedinečnou možnost navštívit Is
land za skvělou cenu včetně třídenní plavby 
Atlantikem a  9hodinové zastávky na  Faer
ských ostrovech. Cestu domů absolvujete 
pohodlně a rychle letecky. Polopenze v ceně!
1. – 4. den: Odjezd z Prahy přes Německo do Dán-
ska. 3 noclehy na lodi. Hlavní město Faerských os-
trovů. 5. den: Východ Islandu, jezero Lagarfljót, 
vodopády Lítlanesfoss a Hengifoss. 6. den: Muze-
um kamenů ve Stöðvarfjörðuru, labutí zátoka Lón, 
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 nebo ne-
sjízdnosti některých cest pro autobus vyhrazena.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2. 6. – 12. 6. 2017 30 500 Kč 23IS

Cena obsahuje: dopravu autobusem do  přístavu 
v Dánsku a na Islandu, trajekt na Island vč. lůžka v 9lůž
kové kajutě (3 noci) a dvou jídel na palubě lodi, letenku 
Keflavík – Německo vč. let. tax ve výši 4 000 Kč, dopravu 
z letiště v Německu do ČR, 5x ubytování kategorie TU-
RIST v hostelech ve dvoulůžkových pokojích (je třeba 
si vzít vlastní povlečení), 5x snídaně, 6x večeře (ohřáté 
z  dodaného polotovaru), průvodce, 1x koupání ve  vy-
hřívaném venkovním bazénu, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné cca 8 000 ISK (tj. cca 50 EUR) vč. plavby po le-
dovcové laguně, další výše neuvedené služby. Příplat
ky: lůžko ve 4lůžkové kajutě: 2 000 Kč, lůžko ve 2lůž-
kové kajutě: 3 500 Kč. Minimální počet účastníků: 20

Rembrandt van Rijn je expedičním trojstěž
níkem, přizpůsobeným na plavby podél roze
klaného pobřeží nejsevernějšího norského 
souostroví. Na jeho palubě se vydáte do vzdá
lených severních částí Špicberků, včetně krás
ného Magdalenafjordu s  ledovci spadajícími 
do  moře. Unikátní zážitky v  podobě pozo
rování ptačích kolonií, polárních lišek, led
ních medvědů, sobů, mrožů, tuleňů a  běluh. 
Na vyžádání zajistíme plavby do různých částí 
Špicberků i Grónska v dalších termínech!
1. den: Přílet na Špicberky do  Longyearbyenu. 
Možnost návštěvy muzea – historie, důlní prů-
mysl, objevování polárních kraji. Nalodění. Try-
gghamna – zbytky velrybářské stanice ze 17. 
století. 2. den: Procházka k  Alkhornet – ptačí 
kolonie, polární lišky a sobí pastviny. Forlandsun-
det – pozorování mrožů. 3. den: Fuglefjorden, 
výhledy na ledovec Svitjodbreen. Spatříme lední 
medvědy? Ytre Norskøya – ostrůvek holand-
ských velrybářů. 4. den: Nádherný Raudfjord 
na samém severu, ledovce. Tuleni, ptačí kolo
nie, polární medvědi a běluhy. 5. den: Rein-
dyrsflya – nejrozsáhlejší oblast tundry na Špicber-
kách – sobi, brodiví ptáci, potápky rudokrké 
a kajky královské. 6. den: 14th of July Glacier 
– hnízdiště alky a  papuchalků, arktická flóra. 
Ny Ålesund – nejsevernější trvale osídlená ves-
nice na světě, centrum polárních výzkumů a star-
tovní místo expedic na severní pól. 7. den: Geo-
logické formace v tundrové oblasti Bohemanflya. 
Vylodění – Gipsvika v  Isjfordu – fantastická 
krajina stará 2,9 miliardy let. 8. den: Vylodění 
v Longyearbyenu, odlet do ČR. 

K  nejlepším světovým touroperátorům 
polárních plaveb patří holandská společ
nost Oceanwide Expeditions. Námořníci 
a přírodovědci se s vámi podělí o svou vášeň 
pro polární oblasti během týdenních plaveb 
v oblasti Vesterálů a ostrova Senja. Můžete 
se těšit na panorama skalních masívů, pozo
rování velryb, mořských ptáků a  polární 
záři, jejíž výskyt je v této oblasti velmi častý. 
1. den: Letecký přesun z ČR do Evenes u Narviku, 
individuální přesun do  Harstad, nalodění na  nád-
hernou plachetnici Noorderlicht. První šance 
spatřit polární záři. 2. den: Plavba k  ostrovu 
Senja. Gryllefjord, možnost pozorování kepor
kaků a  kosatek. V  krásném fjordu strávíme 
noc, možnost večerní procházky za  modravého 
přítmí. 3.–5.den: Tři dny budeme brázdit vody 
Vengsøyfjordu, Ersfjordu a  Kattfjordu. Pozorování 
velryb, které se v  této oblasti živí sledi, hojnými 
v  tomto ročním období. Rackové a  mořští orli 
často doprovází plachetnici. Na  noc vždy zakot-
víme v oblasti Sommarøy, v některé z pěkných 
přímořských vesniček. 6. den: V poledne zamíříme 
na  jih přes Gisundet, uzoučký průliv mezi Senjou 
a pevninským Norskem, který je jednou z nejkrás
nějších mořských cest v  Norsku. Zakotvíme 
u  krásného přístavního městečka Finnsnes. 
7. den: Dopoledne procházka po zasněžených 
pláních a  lesích nad Finnsnes, vychutnáme si 
zimní krajinku na sněžnicích. Večer se přesuneme 
do Harstad. 8. den: Vylodění, individuální přesun 
na letiště v Evenes a odlet do ČR. 

PLAVBY – EXPEDICE



P E R I S C O P E

MADEIRA

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Ráj pro běžce i turisty

Fo
to

: J
oã

o 
Fa

ria

4. 6. 2016

25. 9. 2016

29. 1. 2017

22. 10. 2016

Registrace na závody:  
tours@skandinavie.cz


