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LAST MOMENT
ISLAND – POLÁRNÍ ZÁŘE

od 21 900 Kč (11. 10. – 15. 10. 2017)
od 22 900 Kč (2. 9. – 7. 9. 2017)

podrobnosti na str. 7
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Finsko, polární kruh 15. 2. – 22. 2. 14
Finsko: lyžování za polárním kruhem 18. 2. – 25. 2. 15
Na běžkách za losy – Norsko 18. 2. – 25. 2. 16
Finsko, polární kruh 22. 2. – 1. 3. 14
Na běžkách za losy – Norsko 25. 2. – 4. 3. 16
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Nepál a Indie – poznání pro každého 8. 3. – 22. 3. 19
Lofoty v zimě 9. 3. – 14. 3. 13
Finsko: lyžování za polárním kruhem 11. 3. – 18. 3. 15
Skeikampen – běžky i sjezdovky v Norsku 11. 3. – 18. 3. 15
Finsko s polární září nad hlavou 14. 3. – 18. 3. 13
Rovaniemi a Santa Claus 14. 3. – 18. 3. 14
Skeikampen – běžky i sjezdovky v Norsku 18. 3. – 25. 3. 15
Kanada – lyžařský ráj Whistler a Vancouver 23. 3. – 28. 3. 16
Špicberky – arktické jaro 23. 3. – 30. 3. 23
Kanada – ochutnávka zimní divočiny 27. 3. – 2. 4. 18
Velikonoce na Islandu, termály, 
polární záře 28. 3. – 1. 4. 18

Azory – krásy ostrova Sao Miguel 29. 3. – 3. 4. 8
Velikonoční relax na Azorech 29. 3. – 3. 4. 18
DUBEN 2018 termín str.
Lisabon a okoli 4. 4. – 8. 4. 19
Špicberky – arktické jaro 15. 4. – 22. 4. 23
Andalusie, festival v Seville 16. 4. – 23. 4. 20
Řím – město nabité historií 28. 4. – 1. 5. 20
KVĚTEN 2018 termín str.
Lisabon a okoli 4. 5. – 8. 5. 19
Madeira – turistika 4. 5. – 11. 5. 21
Špicberky – arktické jaro 4. 5. – 11. 5. 23
Gruzie a Arménie 5. 5. – 15. 5. 19
Azory – krásy ostrova Sao Miguel 8. 5. – 13. 5. 8
Skotsko 55+ 10. 5. – 14. 5. 20
Kypr – poznávání a koupání 14. 5. – 21. 5. 6
Madeira – dovolená v ráji 14. 5. – 21. 5. 21
Špicberky – arktické jaro 18. 5. – 25. 5. 23
Eurovíkend Oslo 19. 5. – 20. 5. 20
Grónská nej 27. 5. – 1. 6. 22
ČERVEN 2018 termín str.
Lodí na Island v období letního slunovratu 1. 6. – 11. 6. 23

DALŠÍ ZÁJEZDY A NOVÉ TERMÍNY  
UVÁDÍME POSTUPNĚ NA WEBU

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 najdete 
na  www.periscope.cz/info-k-zajezdum/cestovni-pojisteni/ 
nebo vám je na vyžádání zašleme.

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 cestovní 
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/

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 budete 
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 2017 
a plánovanému výhledu):
1 EUR = 27 Kč; 1 USD = 25 Kč; 1 NOK = 3 Kč;
100 ISL = 22 Kč, 1 GBP = 32 Kč.
KATALOG BYL PŘEDÁN DO TISKU DNE 10. 7. 2017.
Ceny zájezdu mohou být změněny dle bodu 4 vše-
obecných smluvních podmínek.
V cenách zájezdů na Island je kalkulována částka za uby-
tování s islandským DPH 7 % (norským DPH 8 %). V pří-
padě zvýšení DPH mohou být ceny zájezdů změněny 
dle platných všeobecných smluvních podmínek.

Čísla bankovních účtů CK Periscope Skandinávie, s. r. o.
Pro platby v Kč: ČSOB Brno: 605098223/0300
Pro platby v EUR: ČSOB Brno: 673950043/0300

SLEVY
NOVINKA: SNÍŽENÍ ZÁLOH

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.

LETENKY
1) PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE CENY LETENKY
U některých zájezdů je v odstavci „cena obsahuje“ uvede-
na předpokládaná výše ceny letenky. Tyto předpokládané 
ceny byly stanoveny na základě předchozích zkušeností 
CK v případech, kdy do uzávěrky katalogu nebylo možné 
zjistit cenu aktuální. V  případě, že v  době nákupu lete-
nek 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 nejpřesnější 
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 aktu-
ální 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

Arménie ......................................................................... 19
Azory ...................................................................... 6, 8, 18
Finsko......................................................... 11, 13, 14, 15 
Grónsko ......................................................................... 22
Gruzie ............................................................................. 19
Indie ................................................................................. 19
Irsko ....................................................................................6
Island....................................................................7, 18, 23
Itálie – Řím .................................................................... 20
Kanada .................................................................... 16, 18
Kypr.....................................................................................6
Laponsko .................................................. 11, 13, 14, 15
Madeira ......................................................................21, 8
Nepál ............................................................................... 19
Norsko ................................................ 13, 15, 16, 20, 23
Omán............................................................................... 19
Portugalsko – Lisabon ..................................... 10, 19
Rusko – Petrohrad .................................................... 10
Skotsko .......................................................................... 20
Španělsko – Andalusie ........................................... 20
Švédsko – Stockholm .............................................. 10

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 30 % ceny zájezdu 7 a více 
měsíců před odjezdem.
4 % – při úhradě zálohy 50 % ceny zájezdu 6 měsíců 
před odjezdem.
3 % – při úhradě zálohy 50 % ceny zájezdu 5 měsíců 
před odjezdem.

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

NA WEBU SE ZOBRAZUJE AKTUÁLNÍ CENA 
S ČASOVOU SLEVOU
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CK Periscope Skandinávie, s. r. o., je pojištěna proti úpadku u UNIQA pojišťovna, a. s., číslo pojistné smlouvy 1357517235.

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

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

Milí přátelé CK Periscope,
možná i  díky Vám byla zimní sezona 2016 – 2017 
nejúspěšnější zimní sezónou v  historii CK Periscope 
Skandinávie. Děkujeme. Podívejte se na krátké video 
na našem webu (klikněte na symbol You Tube). Přeje
me Vám krásné inspirace s naším dalším katalogem.

Petr Burian – majitel CK

Snížení záloh při rezervaci zájezdu
Rádi bychom Vás upozornili na změnu, která Vás 
jistě potěší a možná dovede i k nižší ceně Vašeho 
vybraného zájezdu: pro dosažení časové slevy 6% 
postačí uhradit jen 30% zálohu, pro slevy 3% a 4% 
pouze 50% ceny zájezdu. NA WEBU SE ZOBRA-
ZUJE AKTUÁLNÍ CENA S ČASOVOU SLEVOU.

Cestovali s námi
Na jaře se folkový zpěvák Pavel Žalman Lohon-
ka podíval se zájezdem do  Skotska, fotografka 
a spisovatelka Sára Saudková se vypravila do Ir-
ska a  právě se chystá podruhé na  Island. Dabér 
a herec Jaromír Meduna (mj. dabuje hlavní roli 
seriálu Hercule Poirot) odcestoval koncem června 
do  Pobaltí a  Helsinek. Všichni se vrací spokojeni, 
stejně jako ostatní naši klienti (viz str. 4).

Jezevčík zavítá na Island
V polovině srpna se náš mikrobus Mercedes Sprin-
ter pro 19 cestujících a osádku vydá lodí Norrona 
na vzdálený Island. Po návratu v říjnu si jej můžete 
objednat pro své soukromé akce nebo školní vý-
lety po celém Česku a Slovensku nebo do okol-
ních států Německa a  Polska. Koncem ledna se 
s  Jezevčíkem můžete svézt do  zimního Norska 
(viz str. 16) nebo si jej objednat pro odvoz Vašeho 
kolektivu na cestu na jarní prázdniny do českých, 
slovenských nebo polských hor.

Vydejte se na své individuální cesty z na-
šeho webu

Po celou dobu existence CK Periscope zajišťujeme 
desítkám rodin individuální cesty do Skandinávie, 
na  Island, do  USA a  dalších zemí. S  rozvojem re-
zervací on-line si můžete mnohé cesty zajistit sami 
– rozcestník na našem webu vlevo se jmenuje RE-
ZERVUJTE SI SAMI, mj. půjčení aut po celém světě, 
rezervace týdenních pobytů po celé Evropě. Záro-
veň jsme připravili novou sekci INDIVIDUÁLNÍ CES-
TY, kde najdete jak inspiraci pro víkendové pobyty 
nebo okruhy mnoha zeměmi světa, tak konkrétní 
cenové nabídky, např. ubytování na Islandu apod. 

Setkání klientů opět v Praze
Již po čtvrté se uskuteční setkání průvodců a kli-
entů CK Periscope Skandinávie v pražském hotelu 
Chvalská tvrz (Horní Počernice, 1 stanice auto-
busu z konečné metra B Černý Most). Těšíme se 
na setkání s Vámi v sobotu 21. října 2017. Později 
bude určen i termín setkání v Brně –sledujte web. 

INDIVIDUÁLNÍ CESTY

Chystáme na rok 2018
Oblíbené zájezdy, jichž se účastní cestovatel a fo-
tograf Jiří Kolbaba se uskuteční v  červnu 2018 
do Norska a na Island, a v červenci na Špicberky. 
S průvodcem Tomášem Hájkem se budete moci 
vydat do  Ománu (únor), s  Josefem Miškovským 
do  Litvy a  Běloruska (srpen) a  s  Olgou Žákovou 
do Uzbekistánu (cca září). 

Kam byste se s námi rádi vydali Vy?
V  dalších měsících budeme chystat nabídku 
na  červen, léto a  podzim roku 2018. Možná Vás 
zajímá nějaký ostrov, hora nebo civilizací nedotče-
ný kraj ve  Skandinávii či kdekoliv jinde v  Evropě 
a ve světě (Bornholm, Špicberky, Švýcarsko, Wales, 
NP Yellowstone…). Možná jsme některý zájezd 
již několik let nenabízeli, a Vy byste tam chtěli jet 
s Periscope (Finsko, New York, Peru, Chile…). Zají-
mavý může být i Váš názor, který průvodce by Vás 
měl při zájezdu provázet. Napište nám na e-mail: 
periscope@skandinavie.cz 

Miloš Škorpil, ultramaratónec a propagátor běhu, 
společně se svou paní Danou, strávili letos na Madei
ře několik nádherných dní. Mohli tak na vlastní kůži 
zažít atmosféru této „zahrady Atlantiku“ a prozkou
mat vhodná místa pro případné konání sportovních 
kempů. Obhlédli i zázemí konání MIUT, madeirského 
ultratrailu, který se koná 28. 4. 2018, a kam CK Peris
cope plánuje dovézt společně s Běžeckou školou Mi
loše Škorpila zájemce a závodníky.

Svůj první zájezd uskutečnila CK Periscope 
v  červenci roku 1993 do  Norska. Autobu-
sem Karosa pana Šnajdra z  Turnova jsme 
se vydali, společně s  novináři a  budoucími 
průvodci, obhlédnout oblast, kde se pozdě-
ji konaly zimní olympijské hry. Lillehammer 
a jeho okolí s námi můžete navštívit i Vy bě-
hem zájezdu Norsko – království všech lyža-
řů (str. 16). V letošním létě vypravujeme jen 
do Norska cca 40 zájezdů a skupin.
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Vaše zážitky
Norsko je má srdeční záležitost,  
Island je zázrak ...
Milý Periscope,
přestože jsem ke konci zájezdu (Klenoty Norska a Islandu 9. 6. – 16. 6. 
2017) vyplňovala dotazník spokojenosti, chtěla bych ti speciálně tímto 
e-mailem poděkovat.
Po dlouhá léta byla návštěva Islandu mým životním snem a moc jsem 
nevěřila, že by se mi kdy splnil. Přece jen – cesta je daleká, počasí vrt-
kavé, terén mnohdy náročný, časté ubytování v kempech ve stanech, 
buď úplně bez stravy, případně se snídaní – to vše mi stran problémů 
s plícemi a páteří nehrálo do karet. A pokud se přece jen něco zdálo 
ideální, přesahovalo to mé finanční možnosti. Vyčkávala jsem, snila 
nad katalogy a šetřila.
Šťastnou shodou okolností, když se blížily mé 30. narozeniny, jsem ob-
jevila výše uvedený zájezd, který splňoval vše, co jsem potřebovala pro 
to, abych si byla jistá, že ho bez větších problémů zvládnu. Lepší oslavu 
jsem si nemohla přát. Ba co víc, o takovém štěstí se mi ani nesnilo. 
Norsko mě opět uchvátilo svou nespoutaností a  dravostí, Island mě 
dojímal k slzám (Skálholt, Althing), plavbou na Vestmannaeyjar jsem 
užasla nad mocí přírody a neskutečnými sceneriemi. Island se předvá-
děl ve své výjimečnosti a já mu podlehla. 
Neodmyslitelnou součástí těchto zážitků byli dva muži: Jirka Kolbaba 
a Patrik Dekan. Jak jsem měla tu čest poznat, Jirka je muž s čistým srd-
cem. S láskou a zaujetím nám vyprávěl o svých cestách a už jen jeho 
přítomnost přispívala k dobrému pocitu, který se vám usazuje v těle. 
Lepšího průvodce, než je Patrik, jsme si nemohli přát. I když více než 
průvodce, by se hodilo slovo kamarád, neboť jeho přístup k nám byl 
neformální, a ano, kamarádský. Velký dojem na mě udělala jeho ocho-
ta pomoci s problémem, který se díky němu vyřešil. Rozsah jeho zna-
lostí Islandu je ohromující, vyprávění rozšiřuje o  zážitky a  humorné 
historky. Je šiřitelem dobré nálady.
Norsko je má srdeční záležitost. Island je zázrak. Vestmannaeyjar je fas-
cinující neskutečno. 
Děkuji, Periscope, že jsi byl toho všeho součástí. 

Petra Z.

Nadstandardní práce
Vážený pane Buriane, 
rád bych Vaším prostřednictvím poděkoval za  nadstandardní práci 
pana průvodce Tomáše Hájka. S ním jsme strávili neuvěřitelný více jak 
týden v Norsku. Pan Tomáš nás svým nasazením, znalostmi a  láskou 
k Norsku nakazil a zažili jsme díky němu krásnou dovolenou.

Děkuji s pozdravem Jakub S.

Bylo to TOP!
Vážení,
v termínu 29. 8. – 5. 9. 2016 jsme s manželem absolvovali dovolenou 
na Madeiře (MADEIRA – dovolená v ráji). Bylo to skvělé. Jednak chce-
me poděkovat, že se zájezd uskutečnil i  přes malý počet účastníků 
(či spíše účastnic). Vznikla nádherná parta lidí, a  to hlavně zásluhou 
naprosto skvělé průvodkyně Irenky Michalíkové. Výborně připravená, 
optimistická, kamarádská. Opravdu paráda.
Byli jsme už s Vaší cestovní kanceláří několikrát, vždy to bylo výborné, 
ale toto bylo TOP.
Moc ještě jednou děkujeme a těšíme se na další zážitky s Vaší kanceláří.

Eva a Vladimír P.

Vynikající scénář
Milá paní Evo Dekanová,
ač již uběhlo několik dní, co jsme se vrátili z  krásného Norska, stále 
v  nás přetrvávají nádherné vzpomínky. Díky Vám a Vašim geniálním 
schopnostem vybrat ta nejlepší místa pro naši individuální dovolenou 
jsme viděli nejkrásnější běžecké ráje v Norsku.
Váš výběr ubytování, nádherné slunečné počasí, krásný sníh i výbor-
né běžecké podmínky nám umožnily prožít jednu z našich nejlepších 
zimních dovolených.   
Když zavřu oči, vybaví se mi krásné bílé stopy bez lidí, na slunečných 
místech u jezer či náhorních rovinách v Norsku. 
Ještě jednou Vám tedy chci poděkovat za vynikající scénář – ubytová-
ní, objednání auta a výběr míst, která jsme mohli vidět.
Prosím předejte tento mail Vašemu majiteli, aby byl na Vás dostatečně 
pyšný. 
Na závěr chci říct – příští rok jedeme znovu, opět se na Vás obrátíme 
s prosbou na individuální nabídku, šitou na míru našim snům, potře-
bám a finančním možnostem – v tom je kouzlo Vašeho umění, které 
chceme plně využít.
Mějte se krásně a přeji Vám hodně zdraví, štěstí a úspěchů. 
Skol!

Jarmila V.

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

Advent v Norsku
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Zimní sezona 2016 – 2017  

byla nejúspěšnější v historii 

CK Periscope Skandinávie

  REFERENCE KLIENTŮ NAJDETE U ZÁJEZDŮ NA WEBU
  PODÍVEJTE SE NA VIDEO ZE ZIMNÍCH ZÁJEZDŮ NA YOUTUBE!
  FOTOGRAFIE ZE ZÁJEZDŮ najdete zde: Facebook, Google+, www.norsko.cz

• POLÁRNÍ ZÁŘE A VELRYBY

• LOFOTY V ZIMĚ

•  FINSKO S POLÁRNÍ ZÁŘÍ  
NAD HLAVOU

• ISLAND 55+

•  ADVENT PETROHRAD
•  ADVENT VE FJORDECH

•  V NORSKU NA BĚŽKÁCH ZA LOSY
•  ZA POLÁRNÍM KRUHEM VE FINSKU 

•  NA NOVÉM ZÉLANDU 
A PO AUSTRÁLII

•  V NEPÁLU A INDII

•  NA MADEIŘE A V POLSKU

Polární záři viděli klienti  
od ledna do dubna  
na zájezdech:

Během prosince jsme 
uskutečnili zájezdy:

Běžek, sněhu a losů jsme si užili: Po světě jsme se toulali:

Silvestr jsme oslavili:



6 facebook.com/periscope.cz

PODZIM
       KYPR  
– poznávání a koupání
Procházky v  přírodě, kostelíky, historie, 
koupání a vynikající kuchyně.  
1. den: Brzy ráno odlet z  Prahy přímým letem. 
Procházka Larnakou, prohlídka kostela sv. Lazara. 
Vesnička Pano Lefkara, která je známá výro-
bou krajek a  výrobků ze stříbra. 2. den: Přístav 
v  Lemesosu. Rozvaliny starověkého Kourionu, 
jednoho z nejpůsobivějších archeologických míst 
ostrova. Zastávka u  Afroditiny skály. Ubytování 
v  Pafosu (2 noci). 3. den: Poloostrov Akamas. 
Procházka s  výhledem na  moře u  Afroditiných 
lázní. Oběd a koupání. Zastávka v některé z maleb-
ných vesniček. Hrobky králů a  archeologická 
lokalita Pafos – mozaiky (UNESCO). V  přístavu 
bude také čas na večeři a procházku po prome-
nádě. 4. den: Pohoří Trodos, vesnička Omodos, 
ochutnávka vína. Procházka ke  Kaledonskému 
vodopádu. Kostelík Archangelos Michail 
(UNESCO) ve  vesničce Pedoulas. 5. den: Kostel 
Ayios loannis Lampadistis (UNESCO) ve vesničce 
Kalo Panayotis. Nejznámější kyperský klášter 
Kykos. Procházka po Artemidině stezce – krásný 
výhled i  mohutné borovice. Přesun do  hlavní-
ho města Kypru Lefkósie (Nikózie), procházka 
v centru. 6. den: Severní část ostrova. Hrad sv. 
Hilariona, Augustiánský klášter v  Bellapais a  pří-
stavu v  Girne. Ubytování v  letovisku Agia Napa 
(2 noci). 7. den: Celodenní relax a  odpočinek 
na pláži, koupání. Procházka na mys Geco. 8. den: 
Brzy ráno odjezd na letiště a odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
 25. 9. – 2. 10. 2017 35 900 Kč 74SV
14. 5. – 21. 5. 2018 35 900 Kč 74SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Larnaka a zpět vč. let.
tax (přímý let) ve výši 9 500 Kč, dopravu mikrobusem, 
7x ubytování v  hotelích, penzionech a  apartmánech 
(2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 6x snídaně (mimo 
poslední den), průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
včetně pojištění storna a  pojištění CK. Cena neobsa-
huje: vstupné cca 30 EUR, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: na  vyžádání, 2x večeře 
(6. a 7. den): 650 Kč Minimální počet účastníků: 7

PORTO a AZORY 55+

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

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

Termín: Cena:  Se slevou 55+:
10. 10. – 17. 10. 2017 40 900 Kč 38 900 Kč
Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Porta, na  Azorské 
ostrovy a zpět vč. letištních tax ve výši 12 000 Kč, dopravu 
v  Portu metrem, na  Azorech mikrobusem, 7x  ubytování 
v  turistickém hotelu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
7x snídaně, 3x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsa-
huje: vstupné cca 50 EUR, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 6  000 Kč, svoz z  Brna 
do Prahy linkovým busem nebo vlakem a zpět mikrobu-
sem (min. 3 os.): 800 Kč. Slevy: klienti ve věku nad 55 
let: 2  000 Kč, nelze sčítat s  dalšími slevami. Minimální 
počet účastníků: 10

       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.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
6. 9. – 10. 9. 2017 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

Další 
nabídky najdete  

na webu

Kód na webu: 63SV
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       Za polární září, 
sopkami a gejzíry

       Za polární září 
s Janem Suchardou

       ISLAND 55+
Tento zájezd jsme připravili především pro 
klientelu 55+. Na Island se pohodlně dosta-
nete přímým letem z  Prahy nebo Katovic. 
Noclehy jsou zajištěny v  penzionu, pokoje 
s  WC, sprchou, kuchyňkou a  povlečením. 
Doporučujeme přikoupit si vynikající veče-
ře, často s islandskými specialitami. 
Během pohodového pobytu navštívíte jedny 
z  nejzajímavějších míst tohoto unikátního ost-
rova. Nebude chybět světoznámý národní park 
Þingvellir s  kulturní a  geologickou minulostí, 
na  několik kroků se přiblížíte k  pravidelně trys-
kajícímu gejzíru Strokkur a  nedaleko pohlédne-
te do  hlubin mohutného vodopádu Gullfoss. 
Budete mít možnost zúčastnit se velrybího safari, 
uvidíte též nevšední krajinu s geotermálními pro-
jevy u městečka Hveragerði a na jižním pobřeží se 
přiblížíte k ledovcovému splazu Sólheimajökull. 

Láká vás magická krajina Islandu a světelné 
divadlo polární záře na obloze? Pak s námi 
pojeďte levně na  Island svozy z  různých 
míst v  ČR do  Prahy nebo na  blízká letiš-
tě v  Německu, do  Drážďan a  Norimberku. 
Odtud se dá letět na  Island přímými lety. 
Během zájezdu navštívíme nejkrásnější 
vodopády jižního Islandu, mohutné vulká-
ny, černou sopečnou pláž, aktivní gejzír 
s horkými prameny v jeho okolí či nejstarší 
parlament světa Alþing. Čeká nás i prohlíd-
ka hlavního města Reykjavíku a pro zájemce 
koupání ve slavných geotermálních lázních 
Modrá laguna.
Ubytováni budete 3-4 noci v  hotelu v  oblasti 
měst Selfoss a Hveragerði, odkud budeme vyrá-
žet za  poznáním Islandu. Po  návratu se můžete 
vydat na  místní koupaliště do  proslulých tep-
lých bazénků (1 návštěva je v  ceně zájezdu) 
a  po  večeři, kterou si můžete připlatit, budeme 
vyhlížet polární záři.

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. 
Navštívíte zajímavá místa na  JZ ostrova. 2. den: 
Cesta po  jižním pobřeží, zastávky u  vodopádů 
Seljalandsfoss a  Gljúfrafoss. Vycházka podél 
řeky Skógá poblíž vodopádu Skógafoss. Na nej-
jižnějším mysu Islandu Dyrhólaey uvidíme skalní 
bránu a u městečka Vík vstoupíme na černou so-
pečnou 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 Hallgrímskirkja 
a vodojem Perlan. Návštěva geotermální oblasti 
na poloostrově Reykjanes. 5. den: Dopoledne 
navštívíme geotermální oblast Gunnuhver, 
projdeme se k majáku. Před odletem se můžeme 
vykoupat v unikátních termálních lázních Mod-
rá 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.

Termín: Cena:  LAST MOMENT:
2. 9. – 7. 9. 2017 26 900 Kč 22 900 Kč

Odlet z Norimberku – odjezd z Prahy a z Plzně.  
Svoz z Domažlic od 2 os.
11. 10. – 15. 10. 2017 24 900 Kč 21 900 Kč
Odlet z Drážďan – odjezd z Prahy.  
Svoz z Jablonce a z Liberce od 2 os.
Cena obsahuje: letenku Německo – Keflavík a zpět vč. 
let. tax (přímý let) ve výši 7 000 Kč, dopravu na/z letiště 
v Německu, dopravu autem nebo mikrobusem na Islan-
du, dle termínů 3-4 noclehy se snídaněmi v hotelu KOM-
FORT (ve  2lůžkových pokojích vč. lůžkovin s  příslušen-
stvím), průvodce, 1x koupání ve vyhřívaném venkovním 
bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 2 000 ISK 
(15 EUR), další výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůž-
kový pokoj: 4 000 Kč, 3x večeře: 4 000 Kč, vstup do Modré 
laguny – nutné objednat předem: 1 400 Kč. Slevy: LAST 
MOMENT viz tabulka. Minimální počet účastníků: 8

Termín: Cena:  Se slevou 55+:
2. 10. – 6. 10. 2017  24 900 Kč 22 900 Kč 
Odlet Katovice – svoz ZDARMA: Brno, Olomouc, Ostrava.
6. 10. – 10. 10. 2017 24 900 Kč 22 900 Kč 
Odlet z Prahy – svoz z Brna za příplatek.

Předpokládané časy svozů a odletů jsou uvedeny 
na webu v záložce INFO K ZÁJEZDU.
Cena obsahuje: letenku Praha nebo Katovice – 
Keflavík a zpět vč. let. tax (přímý let), dopravu autobu-
sem nebo mikrobusem na Islandu dle velikosti skupiny, 
4x  ubytování v  penzionu KOMFORT (dvoulůžkové 
pokoje s  příslušenstvím a  povlečením), 4x snída-
ně, průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném venkovním 
bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 10 000 ISK 
(tj. cca 80 EUR) vč. velrybího safari a další výše neuvede-
né služby. Příplatky: vstup do Modré laguny: 1 400 Kč, 
4x večeře o  dvou chodech: 3  500 Kč, *svoz z  Brna 
do  Prahy a  zpět mikrobusem (min. 3 os.): 1  300 Kč. 
Slevy: Klient ve věku nad 55 let: 2 000 Kč (nelze sčí-
tat s dalšími slevami), 4x ubytování ve 2lůžkovém pokoji 
se společným příslušenstvím v  termínech od  6.  10.: 
1 000 Kč. Pozn.: U termínu od 2. 10. jsou svozy na odle-
ty zdarma. Minimální počet účastníků: 26  

ISLAND – PODZIM, POLÁRNÍ ZÁŘE

Termín: Cena:  Kód na webu:  
6. 10. – 10. 10. 2017 33 900 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, cestov-
ní pojištění UNIQA K7C. Cena neobsahuje: vstupné 
cca 2  000  ISK (15 EUR), další výše neuvedené služby. 
Příplatky: vstup do Modré laguny 1 400 Kč, 4x večeře 
o dvou chodech: 5 400 Kč, jednolůžkový pokoj: 4 000 Kč, 
svoz z Brna na letiště a zpět mikrobusem – min 3 osoby: 
1 300 Kč. Minimální počet účastníků: 14 

JARNÍ TERMÍNY 2018
V PRODEJI NA WEBU

Kód na webu: 35IS
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AZORY – PODZIM / JARO
MADEIRA a AZORY
Populární ostrov „věčného jara“ Madeira 
a méně známé, ale neméně krásné, Azorské 
ostrovy – dvě atraktivní destinace jako 
stvořené pro oddychový poznávací zájezd. 
Na  obou ostrovech najdete tolik žádaný 
klid, vždy zelenou oázu lesů, polí, luk a kvě-
tin a blízkost moře. Při pohledech na bujné 
vlny tříštící se o  temná skaliska a  na  neko-
nečný Atlantik se poznávací zájezd lehce 
změní v nekonečnou relaxaci.
1. den: Odlet z  Prahy na  Madeiru. 2. den: 
Prohlídka hlavního města Funchal, čtvrť Monte, 
tropická zahrada.  3.  den: Podél krátké levá-
dy 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 do Arieiro (1  810 m  n.  m.). Odpoledne se 
na  vlastní kůži setkáme s  vulkanickými projevy 
při koupání v  lávových jezírcích v  městečku 
Porto Moniz. 5. den:  Odlet na Azorské ostrovy 
na  letiště Ponta Delgada 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: Pří-
rodní rezervace „Ohnivé jezero“ Lagoa do  Fogo 
je jednou z největších přírodních atrakcí ostrova. 
Poslední noc na ostrově anebo odlet do Lisabo-
nu nebo Porta a 9. den dále do Prahy.  

Termín: Cena:  Kód na webu:  
23. 10. – 31. 10. 2017 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

AZORY – krásy 
ostrova Sao Miguel

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

Ostrov São Miguel plný přírodních krás 
a  zajímavostí projedeme v  malé skupině 
doslova křížem krážem. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
26. 10. – 31. 10. 2017 31 900 Kč 47SV
29. 3. – 3. 4. 2018 31 900 Kč 47SV
8. 5. – 13. 5. 2018 31 900 Kč 47SV

S časovou slevou 6% cena 29 986 Kč.
Cena obsahuje: letenky Praha – Ponta Delgada 
(s  přestupem) a  zpět vč. let. tax ve  výši 12  000  Kč, 
5x ubytování ve  2-3* hotelu (2lůžkové pokoje 
s  příslušenstvím), 5x snídaně, průvodce, dopravu podle 
programu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR), výlet 
za  velrybami, spropitné a  další výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4  000 Kč. Minimální 
počet účastníků: 8. Garance malé skupiny.

Pohodová turistika 
po AZORECH
Vystoupejte od rozervaných břehů s drama-
tickými lávovými útesy vzhůru k  oblakům, 
obejděte široké krátery bývalých sopek 
porostlé kvetoucími keři hortenzií, vykou-
pejte se v  termálních pramenech. Vyrazte 
s námi na turistickou expedici na tři ostrovy 
malebného souostroví Azory (Azores).
1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu. Transfer na noc-
leh. 2. den:  Odlet na  ostrov Faial, letiště Horta. 
Výlet na  poloostrov Ponta dos Capelinhos, 
výstup na  vyhlídku nad majákem. 3. den: Výstup 
na  kráter Caldeiro, túra po  obvodu kráteru. 
4.  den:  Trajektem z  přístavu Horta do  přístavu 
Madalena na  ostrově Pico. Obhlídka unikátních 
vinic mezi lávovými zídkami (UNESCO), městeč-
ko  Lajes do  Pico, odkud je možnost vyplout 
na  velrybí safari. 5.  den:   Náročný výstup na  nej-
vyšší horu sou ostroví a zároveň celého Portugalska, 
vrchol sopky Ponta do  Pico (2 351 m  n.  m.). 
6.  den:  Odlet na  ostrov  São Miguel,  letiště 
u  Ponta Delghada. Nenáročné túry bujnou vege-
tací i  po  vrcholcích vyhaslých sopek s  pohledy 
na  barevná jezera v  jejich nitru. 7.  den:  Sopečný 
masiv Sete Cidades, vyhlídka na  dvě jezera – 
modré a zelené. Toulání po bílých písčitých plážích 
i po svazích vyhaslých kráterů s výhledy na oceán. 
Koupání mezi lávovými útesy v nádherných scene-
riích. 8.  den:  Geotermální oblast Furnas, koupá-
ní v  termálních pramenech. Přírodní rezervace 
Lagoa do Fogo (Ohnivé jezero) – mystické modré 
jezero dlouhé 2 km. 9. den:  Nejdivočejší pobřeží 
a  nejstrmější hory v  severovýchodní části ostrova. 
10. den: Odlet do Prahy (s přestupem).

Termín: Cena:  Kód na webu:  
6. 10. – 15. 10. 2017 47 900 Kč 62SV

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

POSLEDNÍ
MÍSTA!
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VÝHODA PRO VÁS – CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JE ZAHRNUTO U VŠECH NAŠICH ZÁJEZDŮ S PRŮVODCEM!
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       RIGA  
v adventním hávu

       LISABON a okolí

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  ubyto-
vání 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 dominuje 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 několik 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 navští-
víme pravoslavný chrám Kristova vzkříšení, jehož 
interiér zdobí spousta ikon a  maleb, mohutnou 
Kazaňskou katedrálu a  katedrálu sv. Izáka, z  její-
hož ochozu lze najednou přehlédnout celé 
město. Opravdovou perlou Petrohradu je jedno 
z největších muzeí na světě – proslulá obrazár-
na Ermitáž – vstupné je v ceně. Na tři miliony 
exponátů, mezi něž patří slavné obrazy, grafiky, 
rytiny, ale i sochy, ukrývá několik paláců. Největší 
a  nejnavštěvovanější z  deseti budov Ermitáže 
je Zimní palác. 4. den: Dopoledne dokončení 
prohlídek, odlet z Petrohradu navečer.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
9. 12. – 12. 12. 2017 15 500 Kč 34ZI

Cena obsahuje: letenku Praha – Petrohrad a  zpět 
vč. let. tax ve  výši 6  000 Kč, dopravu mikrobusem/
autobusem a  metrem, 3x ubytování ve  4* hotelu 
(dvoulůžkové 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, vstupné 
cca  80  EUR, další výše neuvedené služby. Příplatky:  
vízum do  Ruska: 2  000 Kč, jednolůžkový pokoj: 
pouze 1 500 Kč. Minimální počet účastníků: 10

       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. 
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? 

Lisabon je nádherné město s  jihoevropským 
stylem, pohodovou atmosférou a skvělým kli-
matem – jeho návštěva je tak možná celoroč-
ně. Pokud chcete uspokojit svou touhu po ces-
tování vícekrát za rok, vyražte s námi do Lisa-
bonu a jeho nádherného okolí před vánočními 
přípravami, a to buď z Prahy nebo z Katovic. 
NABÍZÍME TÉŽ TERMÍNY NA JAŘE – viz str. 19
Lisabon a  jeho blízké kopcovité okolí a  roman-
tické pobřeží si zamilujete na  první pohled. Fé-
ničané, Římané, Vizigóti, Maurové... Ti všichni se 
vystřídali u vlády nad městem. Symbolem zlaté-
ho věku Lisabonu zůstává věž Torre de Belém 
(UNESCO). Unaveným nohám můžete nechat 
odpočinout při jízdách žlutými tramvajemi. 
Na  fakultativní výlet se vydáme do  Sintry, kde 
navštívíme jeden z nejkrásnějších paláců v celém 
Portugalsku Královský palác s nádhernou okol-
ní vegetací a skaliska Cabo da Roca. 

Více jak 30 hodin k návštěvě Rigy – největ-
šího města Pobaltí, jehož Staré město patří 
do  památek UNESCO: Rižský dóm a  hrad, 
Švédská brána, domy v  secesním stylu, 
gotický dům Černohlavců… Zajistíme vám 
letenky a ubytování.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1. 12. – 4. 12. 2017 12 900 Kč 35ZI

Cena obsahuje: letenku z  Prahy ve  výši 3  500 Kč vč. 
let. tax – s příručním zavazadlem, 3x ubytování ve  3* 
hotelu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 3x snídaně, 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K5C a pojištění CK. 
Cena neobsahuje: vstupné ve výši 80 EUR (795 SEK), 
dopravu z  letiště do  města a  zpět, další výše neuve-
dené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 3  000 Kč. 
Minimální počet účastníků: 8
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INDIVIDUÁLNÍ CESTY

Termín: Cena:  Odlet:
30. 11. – 3. 12. 2017 17 900 Kč Praha
8. 12. – 11. 12. 2017 17 900 Kč Katovice

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 počet 
účastníků: 12

Kód na webu: 76SV
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SILVESTRY
       MADEIRA – Silvestr, 
zábava, turistika

       Silvestr v LAPONSKU
Vydejte se s  námi oslavit konec roku v  malé 
skupině do kouzelné oblasti Finska v blízkos-
ti polárního kruhu. Zažijete kopcovitou zimní 
krajinu na  okraji národního parku Syöte. 
Jiskřivě bílý sníh si užijete po svém – můžete 
vyrazit na  běžky, relaxovat ve  srubu se sau-
nou, nebo zažít pravé severské dobrodruž-
ství při řízení psího spřežení, ve  stádu sobů 
nebo na rychlých sněžných skútrech. Kvalitní 
ubytování ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových 
pokojích finského srubu. Český průvodce. 
1.den: Letecký přesun z  Prahy přes Helsinky 
do  Oulu, privátní transfer minibusem do  Iso-
Syöte. Ubytování ve  srubu. Večer možnost 
procházky po  okolí. Budeme vyhlížet polární 
záři. Osvětlený běžecký okruh vede kousek 
od  srubu. 2. – 5. den: Pravou severskou zimu 
si užijete podle svých představ – můžete chodit 
na běžky, pro pěší výlety po okolí si půjčit sněž-
nice. V  nabídce je výlet se psím spřežením, 
návštěva sobí farmy a jízda na saních tažených 
soby, výlet na  sněžných skútrech s  místním 
průvodcem, rybaření na  dírkách vyvrtaných 
v  ledu na  nedalekém jezeře. Během celodenní-
ho výletu autobusem můžete navštívit polární 
ZOO Ranua a Vesnici Santa Clause na polár-
ním kruhu. Kousek od srubu jsou sjezdové tratě 
a vleky. Pátý den navečer se přesuneme do Oulu, 
ubytování ve dvoulůžkových pokojích turistické-
ho hotelu. 6. den: Odlet do Prahy. 

       POLSKÉ TATRY

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

27. 12. 2017 – 3. 1. 2018 27 900 Kč 28SV
Hotel Do centro ***

27. 12. 2017 – 3. 1. 2018 33 400 Kč 28SV
Hotel Orquidea ***

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

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27. 12. 2017 – 2. 1. 2018 9 500 Kč 77SV

Cena obsahuje: 6x ubytování v  penzionu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím) – omezený počet, další pokoje 
bez příslušenství se slevou 700 Kč, 6x snídaně, služby 
delegáta, silvestrovskou večeři a  program v  pensionu, 
cestovní pojištění UNIQA K5C a proti úpadku CK. Stejná 
cena za  jednolůžkový pokoj bez WC. Cena neob-
sahuje: odvoz na lyžování a zpět, další výše neuvedené 
služby. Příplatky: dopravu vlakem a  linkovým auto-
busem z  Prahy nebo mikrobusem s  delegátem z  Brna 
a Bratislavy a zpět a odvoz na společný program a výlety 
do Zakopaneho a Krakowa: 2 000 Kč, jednolůžkový pokoj 
s WC: 3 500 Kč. Sleva: pokoj bez WC a sprchy: 700 Kč/os. 
Pozn.: na vyžádání 2 spojené pokoje se 3 nebo 4 lůžky 
(s WC, i levnější bez). Minimální počet účastníků: 10

Termín: Cena:  Kód na webu:  
29. 12. 2017 – 3. 1. 2018 26 500 Kč 31NO

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinki – Oulu a  zpět 
vč. let. tax ve výši 9 000 Kč, dopravu na místě mikrobusem, 
4x ubytování ve srubu a 1x v hotelu v 2lůžkových pokojích, 
průvodce, cestovní pojištění a pojištění CK. Cena neobsa-
huje: stravu, aktivity a další neuvedené služby. Příplatky: 
Celodenní výlet na  sněžných skútrech na  husky farmu, 
jízda se psím spřežením: 4  800 Kč, výlet do  Ranua ZOO 
a  Vesnice Santa Clause: 2  500 Kč, výlet na  sobí farmu: 
2 100 Kč, rybaření na dírkách: 2 100 Kč, výlet na sněžných 
skútrech na  3  hodiny: 2  750 Kč, půjčení běžkařského 
kompletu: 450 Kč/3 hodiny, 650 Kč/1 den a 350 Kč za každý 
další den. Slavnostní silvestrovská večeře v  hotelu Iso-
Syöte: 1 650 Kč. Minimální počet účastníků: 8

Jen málo z nás se kdy podívalo na polskou 
stranu Tater. Pro našeho oblíbeného průvod-
ce Fera Michlíka je živé středisko Zakopane 
a jeho okolní klidnější vesničky tou nejlepší 
destinací pro zimní pobyt. Možnost dopravy 
vlastním autem nebo cesta autem/mikrobu-
sem s průvodcem. Jízdenky z/do Prahy vám 
na vyžádání zajistíme.
Za dobrého počasí jsou v zimě v Polsku otevřeny 
i vrcholové partie, a tak se můžete vydat do hor 
i  pěšky. Kromě sportovního vyžití vám nabíd-
neme i  společné výlety. Místem našeho poby-
tu 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 bruslení. Ubytování 
je v  penzionu ve  stylu horské chaty z  roku 
1935. Z penzionu je krásný výhled na Tatry.

1. den: Individuální příjezd nebo s  autem/mik-
robusem s průvodcem po trase Brno, Bratislava, 
Zakopane. 2. – 5. den: Individuální a  společ-
ný program v  celé oblasti. Večeře v  místních 
restauracích. Lyžování, bruslení, koupání, výšlapy 
do hor, výlet do Krakova. Oslava silvestra v pen-
zionu s výborným jídlem a programem. 6. den: 
Novoroční vycházka. 7. den: Odjezd vlastním 
autem nebo s průvodcem do Bratislavy a Brna.

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  vyhlíd-
ku 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 jep-
tišek“, 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.
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INDIVIDUÁLNÍ CESTY

SILVESTROVSKÉ
SLEVY SPECIAL

SLEVA 6 %
DO 15. 8. 2017

DO 15. 9. 2017

SLEVA 4 %



Průvodcem na zájezdech: Termín: Kód na webu:  
Madeira – karneval 8. 2. – 13. 2. 2018 75SV
Lofoty v zimě 2. 3. – 7. 3. 2018 12ZI
Velikonoční relax na Azorských ostrovech 29. 3. – 3. 4. 2018 73SV
Lisabon a okolí 4. 4. – 8. 4. a 4. 5. – 8. 5. 2018 76SV
Andalusie a Gibraltar 16. 4. – 23. 4. 2018 08SV
Řím 28. 4. – 1. 5. 2018 18SV
Lisabon a Azorské ostrovy 4. 5. – 13. 5. 2018 64SV
Azory – krásy ostrova Sao Miguel 8. 5. – 13. 5. 2018 47SV

Průvodce je ten, kdo z velké části rozhoduje 
o tom, zda se ze zájezdu vrátíte spokojeni, či 
nikoli. CK Periscope Skandinávie spolupra-
cuje s  těmi nejlepšími. Představujeme vám 
jednoho z  nich – Františka Michlíka, který 
pro naši CK průvodcuje v průměru 10 zájez-
dů ročně. Nejčastěji se s  ním můžete vydat 
do Norska, na Island nebo do Andalusie. 
Jak ses dostal k průvodcování a pamatuješ si 
ještě na svůj první zájezd pro CK Periscope? 
Myslím si, že každý by měl dělat aspoň trochu 
to, co ho nejvíc baví. Mne vždy nejvíc zajímal 
zeměpis, mapy, cestování, ale jak všichni dobře 
víme, v té proklaté bolševické éře bylo cestová-
ní vlastně zakázané. Ale pak režim padl, a od té 
doby cestuji.
V  roce 2007 pořádala CK  Periscope zájezd 
do  Norska na  Lofoty a  můj kamarád Ďuro 
Pavlovič mne doporučil jako průvodce. Část 
trasy s námi tehdy absolvoval i majitel cestovní 
kanceláře Petr Burian. Od začátku jsme si dobře 
rozuměli a já si říkal – konečně někdo osvícený, 
kdo nedělá cestovní ruch jenom jako byznys, 
ale i hlavou a srdcem. 

Mezi tvé nejoblíbenější destinace patří 
Skandinávie. Čím si tě získala?
Skandinávie je destinace snů. Je koncentra-
cí famózní přírody, pohodového a  přírodního 
životního stylu, vysoké, ale neokázalé životní 
úrovně, skvělého životního prostředí a tradiční 
hodnoty zde mají ještě stále svoji vážnost. 
Nejvíc mě asi stále bere Norsko a Island.

Zimní Lofoty? Čistý úžas!
FRANTIŠEK MICHLÍK

K tvým koníčkům patří fotografování. Kde 
se ti podařilo získat nejlepší foto-úlovky? 
Fotím v  průběhu průvodcování, ale protože ces-
tuji skutečně často, občas se mi něco podaří. 
Nejlepší záběr může vzniknout kdekoli, ale desti-
nace, jako je Norsko, Island anebo Andalusie, tuto 
šanci významně zvyšují. Třeba na  Islandu je jiná 
barevnost, světlo, výjimečná témata… A co teprve 
polární záře! Tu nejkrásnější jsem zažil právě tady.
Ovšem letos v březnu na Lofotech jsem se polární 
záře skoro „přesytil“. Kouzlila každou noc, takřka 
nonstop. Všechny popisy by byly jen trapnou sna-
hou o přiblížení její surrealistické magie. A k tomu 
ta pohádkově krásná zasněžená příroda. Nazval 
bych to asi tak: zimní Lofoty – čistý úžas.

Před lety jsi byl tím, kdo inicioval první 
zájezd CK Periscope do Andalusie v době 
konání Feria de Abril, slavnosti flamenca 
v Seville. Od té doby sem doprovázíš turisty 
pravidelně. V čem jsou Andalusie a zdejší 
slavnosti jedinečné?
Andalusie je mimořádně vydařená destinace, 
jedním slovem dokonalá. No, a  Ferai de Abril 
v  Seville to ještě umocňuje. Takových spontán-
ních a dokonale umělecky ztvárněných slavností 
nebude nikdy dost. Pokud chcete zažít něco 
mimořádně krásného, s velkou zárukou dobrého 
počasí, plné fascinujících kulturních vlivů, exo-
tických dějin, omamných vůní, neskutečné gast-
ronomie, senzačního folkloru a dalších chuťovek 
různého žánru, pojeďte do Andalusie s námi.

S velkým ohlasem se každoročně setká-
vají i silvestrovské zájezdy CK Periscope 
na Madeiru.

Zdejší silvestrovské oslavy 
jsou opravdu velkolepé – 

na  fascinující půlnoč-
ní ohňostroj se 

sem pravi-

delně sjíždějí turisté z  celého světa. K  tomu 
zdejší překrásná příroda, levády, moře…
Loni jsem ale začal, jak doufám, další tradici sil-
vestrovských pobytů, a sice v Polsku, v úžasné 
Bukowině Tatranské. Musím říct, že nikdy jsem 
nezažil lepší silvestr, než byl ten loňský, právě 
tam – pohádková zimní příroda, hory, lyžování 
a koupání v termálech... 
Pokud ale chcete zažít „teplejší“ oslavy konce 
roku, šup na Madeiru.  

Novinkou CK Periscope jsou poznávací 
zájezdy na Azorské ostrovy, o které je mezi 
klienty velký zájem. Čím jsou podle tebe 
Azory tak přitažlivé? 
Azory jsou jakýmsi jižanským Islandem, hlavně 
jsou však ještě neobjevené a  překvapují krás-
nou turistikou v  úchvatné ostrovní říši kdesi 
v Atlantiku. Prakticky všechno je tam jiné, neče-
kané. A  ještě stále můžete mít dojem, že jste 
na těch místech sami. Civilizace a silný turistický 
ruch sem zatím nedorazily. Azory jsou jako 
mimořádně krásný anglický park – respektují 
původní divokou přírodu, akorát ji na  někte-
rých místech trochu učesaly. Prostě botanická 
zahrada!

Rád se s klienty vydáváš na prodloužené 
víkendy po velkoměstech. Která z nich patří 
k tvým nejoblíbenějším?
Jmenoval bych například Amsterdam, 
Barcelonu nebo Řím. Ale vycházející hvězdou 
je určitě Lisabon. Má exotické kouzlo, jihoame-
rickou duši a  jedinečnou atmosféru. A  nesku-
tečně krásné okolí na jednodenní výlety: Sintra 
nebo Cabo da Roca, což je nejzápadnější výbě-
žek evropské pevniny s  majákem vysoko nad 
Atlantikem, a všechny ty skvělé pláže a krásné 
dvojměstí Cascais – Estoril.
Dobré počasí je takřka zaručené a  perfektní 
gastronomie, ta je zaručena vždy.

12 facebook.com/periscope.cz
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ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ 
       SENJA – polární 
záře a velryby

       FINSKO s polární 
září nad hlavou

Arktická katedrála v  Tromsø, panoramata 
Lyngenských Alp, výlet za pozorováním plejt-
váků, 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 pro-
cházka městem. 2. den: Návštěva arktické 
katedrály v  Tromsø a  Polaria s  mořským akvá-
riem. Rychločlunem do  přístavu Finnsnes, 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. Večerní výlet po ostrově, 
ztichlá krajina ostrova a  vyhlížení magické podí-
vané na noční obloze. Sauna. 5. den: Po snídani 
přesun do  Finnsnes. Nalodění na  světově proslu-
lou pobřežní linku Hurtigruten. Fantastickou 
krajinou proplujeme zpět do  Tromsø. Možnost 
výletu se psím spřežením, na sobí farmu nebo 
na sněžných skútrech. Ubytování v hotelu. 6. den: 
Brzy ráno odlet přes Oslo do Prahy. 

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 sně-
hobílém království jižního Laponska! Ubytování 
v hotelových pokojích nebo srubech. Večeře v pa-
noramatické restauraci hotelu. 2. den: Snídaně 
formou švédského stolu. Celodenní výlet na sněž-
ných skútrech přes lesy, po kopcích i zamrzlých 
jezerech a řekách. Oběd v laponském stanu „kota“. 
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 polár-
ních oblastí, včetně polárních lišek, medvědů, vlků, 
rosomáků, losů, sobů, pižmoňů. 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. K  večeři fondue ze sobího 
masa. 5. den: Odjezd na  letiště a  návrat do  ČR. 
Před odletem krátce navštívíme Vesnici Santa 
Clause na polárním kruhu a sněhový hotel Arctic 
Snowhotel. Aktuální program na webu.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
26. 1. – 31. 1. 2018 39 500 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 výle-
ty z  Melford Brygge na  3–4 hodiny/výlet, 4x snídaně, 
snídaňový balíček v  den odletu, 3x večeře, 2x oběd, 
sauna v  Melfjord Brygge, plavba Hurtigrutou z  Finnsnes 
do Tromsø, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiš-
tění CK. 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

       LOFOTY v zimě
Vydejte se poznat Lofoty v  jejich plné kráse 
končící zimy, v  době, kdy šance na  pozoro-
vání polární záře jsou maximální. 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  vel-
ryb. Kabelvåg – muzeum, galerie a  mořské 
akvárium. Henningsvær – sušáky na  tresky, 
atmosféra pravé rybářské vesnice. Fakultativně 
noční výlet za  polární září s  profesionál-
ním norským fotografem. 3. den: Ostrov 
Vestvågøy. Vikinské muzeum Lofotr v  Borgu, 
dokonalá replika sídla vikinského náčelníka. Pláž 
v blízkosti 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:  
2. 3. – 7. 3. 2018 29 900 Kč 12ZI

9. 3. – 14. 3. 2018 29 900 Kč 12ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo – Narvik a zpět 
ve výši 9 000 Kč, dopravu na místě mikrobusem, 5x uby-
tování ve vícelůžkových chatách LUX, průvodce, cestov-
ní pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neobsahu-
je: stravu a další výše neuvedené služby. Příplatky: vý-
let s fotografem za polární září: 4 500 Kč, plavba po Troll-
fjordu: 3  500 Kč, Vikinské muzeum: 400 Kč, 2x  snídaně: 
900 Kč. Minimální počet účastníků: 8

Další 
nabídky najdete  

na webu

Termín: Cena:  Kód na webu:  
13. 12. – 17. 12. 2017 39 900 Kč 21ZI

14. 3. – 18. 3. 2018 39 900 Kč 21ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinki – Oulu a zpět 
vč. let. tax ve výši 10 000 Kč, dopravu autobusem z letiště 
do  Iso-Syöte a  zpět, dopravu v  rámci uvedeného pro-
gramu, 4x ubytování v  3* hotelu (dvoulůžkové pokoje 
s  příslušenstvím), 4x snídaně, 3x oběd a  4x večeře, 
český průvodce, aktivity uvedené v programu včetně 
potřebného vybavení, řízení skútru 2 osobami, průvodce, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neob-
sahuje: další výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůž-
kový 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
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FINSKO, POLÁRNÍ KRUH

Další 
nabídky najdete  

na webu

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. Do-
jedeme 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  hote-
lu, kde budou servírovány laponské speciality. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
25. 1. – 1. 2. 2018 45 000 Kč 11ZI
8. 2. – 15. 2. 2018 45 000 Kč 11ZI

15. 2. – 22. 2. 2018 45 000 Kč 11ZI
22. 2. – 1. 3. 2018 45 000 Kč 11ZI
8. 3. – 15. 3. 2018 45 000 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, ubytová-
ní 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, vlně-
né ponožky, helma na jízdu skútrem), uvedené výlety dle 
programu, místního průvodce, pojištění CK. Cena neob-
sahuje: českého průvodce, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 6  900 Kč, nocleh ve  Sněho-
vém hotelu: 3 900 Kč. Minimální počet účastníků: 1

       Zimní pobyt v Medvědím brlohu
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 běž-
kách, 3–6 km. Cílem je laponský stan „kota“, kde 
si můžete na  otevřeném ohni opéct klobásu. 

8.  den: Odlet domů. Pozn.: Místní anglicky 
hovořící průvodce.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
13. 12. – 17. 12. 2017 35 500 Kč 07ZI

31. 1. – 4. 2. 2018 33 500 Kč 07ZI
7. 2. – 11. 2. 2018 33 500 Kč 07ZI

14. 3. – 18. 3. 2018 33 500 Kč 07ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky – Rovaniemi 
a zpět vč. let. tax ve výši 8 000 Kč, 4x ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích v hotelu se snídaní, uvedené výlety 
vč. dopravy z hotelu a vybavení proti chladu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neobsahuje: 
českého průvodce, dopravu z letiště do hotelu, vstup-
né do  muzea Arktikum, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 7 000 Kč. Další termíny 
na vyžádání. Minimální počet účastníků: 1

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-

       ROVANIEMI a Santa Claus
baření na dírkách v ledu, návštěvu sobí far-
my, řízení sobího i psího spřežení a návštěvu 
Vesnice Santa Clause. Pozn.: Pobyt bez prů-
vodce. Další termíny na vyžádání.
1. den: Odlet z ČR přes Helsinky do Rovaniemi. 
Ubytování v  centru města. 2. den: Návště-
va Vesnice Santa Clause. Po  prohlídce oběd 
(v ceně). Na sněžných skútrech se vydáme na sobí 
farmu. Setkání s  chovatelem sobů, projížďka 
na saních tažených soby, ceremoniál překročení 
polárního kruhu, certifikát. Návrat na hotel do Ro-
vaniemi na skútrech. 3. den: Přesun na sněžných 
skútrech do Arctic Snowhotelu – království ledu 
a sněhu. Sněhový hotel, sněhové fresky a ledo-
vé sochy, ledová restaurace a kaple. V dřevěné res-
tauraci (kota-teepe) bude podáván oběd: losos 
pečený na  ohni. Návrat do  města na  skútrech. 
Dnes najedeme 60-70 km. 4. den: Ráno se vydá-
me na husky farmu. Po krátké instruktáži dosta-

ne 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 stří-
dat. Po návratu můžete navštívit krásné muzeum 
polárních krajin Arktikum. 5. den: Odlet do ČR. 

INDIVIDUÁLNÍ CESTY

INDIVIDUÁLNÍ CESTY
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LYŽOVÁNÍ – INDIVIDUÁLNĚ

Další 
nabídky najdete  

na webu

Termín: Cena:  Kód na webu:  
4. 2. – 11. 2. 2018 25 000 Kč 32ZI

11. 2. – 18. 2. 2018 26 000 Kč 32ZI
18. 2. – 25. 2. 2018 26 000 Kč 32ZI
4. 3. – 11. 3. 2018 26 000 Kč 32ZI

11. 3. – 18. 3. 2018 26 000 Kč 32ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky – Kittilä a zpět 
vč. let. tax ve výši 9 000 Kč, 7x ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích ve  3*hotelu Tunturi s  polopenzí, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena neobsahu-
je: českého průvodce, 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  sněžných skútrech: 3  000 Kč, 
ubytování v  hotelu Saaga: 5  000 Kč. Cena za  ubytování 
v apartmánu na vyžádání. Minimální počet účastníků: 1

Záruka kvalitního sněhu, olympijské sjezdo-
vé tratě a nekonečné kilometry upravených 
běžeckých tras v  pohádkové krajině. Zimní 
dovolená, která nikdy nezklame? Norsko! 
Letecky se dostanete do Osla, zde si půjčíte 
auto a  za  2,5 hodiny jste ve  středisku zim-
ních sportů Skeikampen. 
Bydlení si můžete vybrat v  různých kategori-
ích – od  kvalitního horského 4* hotelu s  plnou 
penzí po  tradiční severské apartmány a  chaty 
pro 4-12 osob, které jsou cenově velmi příznivé. 
Apartmány a chaty jsou komfortně vybaveny, mají 
několik ložnic, prostorný obývací pokoj s  krbem, 
kuchyňský a jídelní kout, koupelnu, WC a některé 
mají vlastní saunu. V  areálu naleznete půjčovnu 
veškerého vybavení, lyžařskou školu pro dospělé 
i  děti, na  svazích restaurace. Čeká vás nádher-
ný výhled z  vrcholku hory Skeikampen. Kromě 
kvalitních sjezdových tratí je zde upravováno 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
4. 2. – 11. 2. 2018 15 700 Kč 15ZI
4. 3. – 11. 3. 2018 15 700 Kč 15ZI

11. 3. – 18. 3. 2018 15 700 Kč 15ZI
18. 3. – 25. 3. 2018 15 700 Kč 15ZI

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Osla a zpět ve výši 
4  500 Kč vč. letištních tax., pronájem auta kategorie  B 
od  příletu po  odlet, 7x ubytování ve  4-6lůžkovém 
apartmánu nebo chatě, pronájem povlečení, závěreč-
ný úklid. Cena platí při rezervaci 4 osob. Pro jiný 
počet si vyžádejte individuální kalkulaci. Cena 
neobsahuje: českého průvodce, další výše neuve-
dené služby, např. stravu, skipass, dopravu lyží z  ČR. 
Příplatky: při rezervaci 2 osob je cena 22 500 Kč / 
osoba. Minimální počet účastníků: 2

Daleko za severním polárním kruhem se fin-
ská plošina mění v pohoří, které nabízí kva-
litní vyžití vyznavačům zimních sportů.

       FINSKO: lyžování za polárním kruhem

       Skeikampen – běžky i sjezdovky v NORSKU

Vydejte se s  námi do  netradiční lyžařské desti-
nace. Během pár dní si vychutnáte Laponsko 
všemi smysly – výborný hotel, dobré jídlo a řada 
místních specialit. Lyžování na  pečlivě uprave-
ných svazích s garancí dostatku přírodního sněhu, 
v nejlepším finském lyžařském středisku. Můžete 
si vyzkoušet jízdu se psím spřežením, rychlé sněž-
né skútry i  saně tažené soby. Splní se vám sen 
spatřit polární záři? Ylläs je největším finským 
lyžařským střediskem s  62 svahy a  30 vleky. 
Celková délka upravovaných sjezdových tratí je 
52 km, 30 tratí je osvětlených. Pro běžkaře je 
Ylläs rájem na zemi – 300 km upravovaných tratí 
nemá konkurenci. Ubytování v příjemném rodin-
ném 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 způ-

180 km běžeckých tras. Pro děti i  pro dospě-
lé je připraven doprovodný program. Nedaleko 
(30  minut autem) se nachází jedinečný zimní 
zábavní park Hunderfossen s ledovou kated-

rálou, ledovým barem, trolí jeskyní, pohádkovým 
palácem a  největším trolem v  Norsku. Nejlepší 
norská lyžařská střediska Hafjell a Kvitfjell jsou 
vzdálena do 45 minut jízdy autem.

sobu stravování při ubytování v  apartmánech – 
za příplatek hotelová polopenze, nebo si můžete 
vařit sami ve vybavených kuchyňkách.

INDIVIDUÁLNÍ CESTY

INDIVIDUÁLNÍ CESTY
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SVĚT 2018
LYŽOVÁNÍ – ZÁJEZDY
       NORSKO – království 
všech lyžařů

       Na běžkách 
za losy – NORSKO

       KANADA  
– lyžařský ráj 
Whistler a VancouverNe 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. 
Dvacet minut vzdálené středisko Lemonsjoen 
nabízí 50 až 70 km upravených tras, převážně pro 
klasiku („bruslení“ je zde méně časté). V  dosahu 
jsou i dvě osvětlené běžecké tratě. Zajedeme také 
na stopy v NP Rondane. Podle sněhové pokrývky 
jsou vyfrézovány stopy (cca 20 km) pod horou 
Murudalen. Dále jsou udržovány stopy mezi kem-
pem Randsverk a hotelem Hindseter (cca 17 km). 
Další lyžování je v okolí jezera Gjende.

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

Zima je na  Severu přímo pohádková. 
A  Norsko by se díky lásce místních k  lyžo-
vání a  neustále zdokonalované lyžařské 
infrastruktuře mohlo klidně přejmeno-
vat na  Království všech lyžařů. Navštívíme 
zimní Oslo, kde si zalyžujeme na  slavném 
Holmenkollenu. V oblasti, kde se konaly ZOH 
1994, je běžecké lyžování doslova fenomé-
nem, a tak zde najdete ty nejlépe udržované 
stopy. Kvalitní přírodní sníh vyzývá ke  sjez-
dovému lyžování na  olympijských sjezdov-
kách Hafjell a Kvitfjell. Ovšem skvěle si užije-
te i opuštěnější a divočejší krajinu pod poho-
řími Rondane a  Jotunheimen. Příjemným 
doplněním sportovních aktivit je možnost 
bruslení na venkovních ledových plochách.
Zájezd je vhodný pro sportovní nadšence, kteří si 
chtějí kromě lyží vyzkoušet třeba i sněžnice nebo 
snowboard, ale stejně tak pro ty, které zajímá, jak 
vypadá zimní Norsko, a chtějí si tu odpočinout při 
krátkých vycházkách. Zájezd je možné absolvovat 
naším mikrobusem (přitom si užít i plavby přes 
Baltské moře), anebo si do  něj naložit své věci 
a do Norska a zpět cestovat rychleji letecky. 

Termín: Cena:  Prázdniny
18. 2. – 25. 2. 2018 9 900 Kč mj. Praha V, Z, Plzeň 
25. 2. – 4. 3. 2018 9 900 Kč mj. JN, LB, KO, KD

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

Kód na webu: 01ZIKód na webu: 02ZI

Termín: Cena:  Kód na webu:  
23. 3. – 28. 3. 2018 50 000 Kč 33ZI

S časovou slevou 6 % cena do 23. 8. 2017: 47 000 Kč
Cena obsahuje: letenku z Prahy do Vancouveru a zpět 
vč. let. tax (let s přestupy, bez průvodce) ve výši 23 000 Kč 
– případný doplatek dle aktuální ceny letenky, dopravu 
z letiště na ubytování a zpět, 3x ubytování ve 2lůžkových 
pokojích apartmánu s koupelnou, kuchyní, 2-5 ložnicemi 
a  1x v  motelu ve  2lůžkovém pokoji, český delegát, po-
jištění  cestovní a proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
stravu, další dopravu na  místa aktivit (MHD, skibus, taxi 
nebo auto s delegátem za úplatu), permanentky, vstupné 
do Aquaria. Podrobnosti na webu v záložce INFORMACE 
K ZÁJEZDU. Příplatky: využití pokoje v chatě 1 osobou: 
8 500 Kč. Sleva: při ubytování 3-4 osob na pokoji (patrová 
postel): 2 500 Kč. Minimální počet účastníků: 5

Termín: Cena:  Prázdniny:  
2. 2. – 11. 2. 2018 19 700 Kč Praha 1 – 5, Brno

S časovou slevou 4% do 2. 9. 2017: cena 18 912 Kč
Cena obsahuje: dopravu mikrobusem, mezistátní tra-
jekty, 8x ubytování ve dvoulůžkových pokojích horských 
chat nebo apartmánů (2-4 ložnice) se společnou koupel-
nou a kuchyní, služby delegáta, cestovní pojištění UNIQA 
K5C a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
stravu, permanentky, vstupné a  další výše neuvedené 
služby. Podrobnosti na webu v záložce INFORMACE K ZÁ-
JEZDU. Příplatky: letenka z Prahy do Osla a zpět vč. let. 
tax ve výši cca 5 000 Kč + případně poplatek za lyže. Aktu-
ální cena letenky bude potvrzena v okamžiku rozhodnutí 
o konání zájezdu. Kajuta na trajektu, pokud bude během 
platby k dispozici, bude klientům nabídnuta později. Vy-
užití pokoje ve vícepokojové chatě/apartmánu 1 osobou: 
5  000 Kč. 1 nocleh navíc ve  středisku Kvitfjell: 1  600 Kč 
(1/1: 3 200 Kč). Minimální počet účastníků: 12

Garanci přírodního sněhu v  Evropě poskytne 
jen málokteré středisko. Olympijský Whistler 
však tento fakt nemusí zatím nijak zdůrazňo-
vat. Vysoko položená a hlavně na srážky boha-
tá horská oblast právem zasluhuje pozornost 
těch nejnáročnějších lyžařů. Díky rychlým 
letům a časovému posunu se již brzy po poled-
ni místního času ocitnete ve  Vancouveru, 
jednom z  nejkrásněji položených velkoměst 
planety, odkud je to jen 2 hodinky ke  kvalit-
ním sjezdovkám a  běžkovým tratím. Všude 
v  Kanadě jsou samozřejmostí venkovní ledo-
vé plochy pro bruslení. INDIVIDUÁLNÍ CESTU 
vám na přání zajistíme kdykoliv.
1. den: Odlet z Prahy s 1-2 přestupy do Vancouveru. 
Transfer na ubytování. 2. – 4. den: Lyžování a bruslení 
v oblasti Whistleru. Dle aktuálních možností případně 
návštěva utkání NHL ve Vancouveru. Večerní pro-
cházka pod mrakodrapy. 5. den: Navštívíme pro-
slulé Aquarium ve  Stanley Parku. NA  VYŽÁDÁNÍ 
MOŽNOST PRODLOUŽENÍ POBYTU, 1-2 dny lyžo-
vání na  hoře Grouse Mountain. Odjezd na  letiště 
a  odlet na  pokračování zájezdu do  Calgary / 
Lake Louise nebo zpět do Evropy. Přílet 6. den.

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ POBYTU 
nebo SPOJENÍ SE ZÁJEZDEM 44ZI  

Kanada – ochutnávka zimní divočiny.
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P E R I S C O P E
SVĚT 2018

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

SVĚT S PRŮVODCI CK PERISCOPE SE VÁM PRÁVĚ OTEVÍRÁ!
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DÁLE CHYSTÁME: 
UZBEKISTÁN, BĚLORUSKO, JAR
SLEDUJTE WEB
VÝHODA PRO VÁS – CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JE ZAHRNUTO U VŠECH NAŠICH ZÁJEZDŮ S PRŮVODCEM!
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
27. 3. – 2. 4. 2018 53 000 Kč 44ZI

S časovou slevou 6% cena do 27. 8. 2017: 49 820 Kč
Cena obsahuje: letenku z Prahy do Calgary a zpět vč. 
let. tax (let s přestupy, bez průvodce) ve výši 23 000 Kč 
– případný doplatek dle aktuální ceny letenky, dopravu 
z letiště na ubytování a zpět, 5x ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích s příslušenstvím, delegát, cestovní po-
jištění a  pojištění CK. Cena neobsahuje: stravu, další 
dopravu na místa aktivit (MHD, skibus, taxi nebo auto 
s  delegátem za  úplatu), permanentky. Podrobnosti 
na webu v záložce INFORMACE K ZÁJEZDU. Příplatky: 
využití pokoje v chatě 1 osobou: 7 000 Kč. Minimální 
počet účastníků: 5

Termín: Cena:  Kód na webu:  
28. 3. – 1. 4. 2018 31 900 Kč 29ZI

S časovou slevou 6% cena do 28. 8. 2017: 29 986 Kč
Odjezdové místo: Praha, *Brno
Cena obsahuje: letenku Praha nebo Berlín – Keflavík 
a  zpět vč. let. tax ve  výši 10  000 Kč, svoz na/z letiště 
v Berlíně, dopravu mikrobusem na Islandu (řídí průvod-
ce), 4x ubytování v chatkách nebo penzionu KOMFORT 
ve  2lůžkových pokojích vč. lůžkovin s  příslušenstvím, 
4x snídaně, průvodce, 1x koupání ve vyhřívaném ven-
kovním bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C a  po-
jištění CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 7  000  ISK 
(60  EUR), další výše neuvedené služby. Příplatky: 
4x večeře o dvou chodech: 3 600 Kč, vstup do Modré 
laguny: 1 600 Kč, 1lůžkový pokoj: 3 000 Kč, * svoz z Brna 
do  Prahy link. autobusem nebo vlakem a  zpět mikro-
busem – min. 3 os.: 800 Kč. Min. počet účastníků: 14

VELIKONOCE
       Velikonoční relax
na AZORECH 

       Velikonoce 
na ISLANDU, termály, 
polární záře

       KANADA 
– ochutnávka zimní 
divočiny
Lake Louise je Mekkou severoamerických 
lyžařů. Téměř 250 vleků a  z  vrcholu každé 
sjezdovky vede kromě nejnáročnějších tratí 
i lehká zelená cesta! Lyžování mimo sjezdov-
ky – je téměř nekonečné a hlavně povolené. 
Běžkařské stopy v  NP Banff mají úchvatné 
výhledy na  štíty Rocky Mountains. Ve  vol-
ných chvílích si můžete zabruslit na  přírod-
ním ledu jezera Louise, pronajmout si psí 
spřežení, vydat se pěšky k  zamrzlým vodo-
pádům nebo se ohřát v termálních lázních.
1. den: Samostatný odlet z  Prahy s  1-2 přestu-
py do  Calgary. Transfer na  ubytování do  oblas-
ti Lake Louise. Variantně lze pro zájemce 
pouze o  běžecké lyžování zajistit ubytování 
v Canmore (bez vozidla a delegáta). 2.-5. den: 
Lyžování a bruslení. Během pobytu dle aktuálních 
možností případně návštěva utkání NHL v Calgary, 
výlet do  střediska Banff, do  termálních koupelí 
a za přírodními sceneriemi. Podle počasí případně 
jízda po  Icefield Parkway, jedné z  nejkrásnějších 
horských cest na  světě. 6. den: Ráno odjezd 
do  Canmore a  do  Calgary. Krátký pobyt v  cent-
ru pod mrakodrapy, případně bruslení. Odjezd 
na  letiště a  odlet do  Evropy. Do  Prahy případně 
na letiště dle přání klienta přiletíme 7. den. 

Věřte – nevěřte, pro mnoho Islanďanů je zima 
tím nejkrásnějším ročním obdobím. Za  jas-
ných nocí lze pozorovat polární záři, proje-
vy geotermální činnosti prudce kontrastují 
se zasněženou a  zamrzlou krajinou, kontu-
ry hor vyniknou právě pod první sněhovou 
pokrývkou. Vydejte se s  námi objevit Island 
v  nevšední pozdně zimní atmosféře. Můžete 
se těšit na  vodopády, sopky, gejzíry, černou 
pláž, horké prameny, hlavní město Reykja-
vík a  koupání ve  slavné Modré laguně. Láká 
vás tato magická krajina i  světelné divadlo 
na  obloze? Polární záře je přírodní fenomén 
a její výskyt v době zájezdu nelze garantovat.
1. den: Odlet na  Island, Modrá laguna. 
2.  den: Známá sopka Eyjafjallajökull, vodopá-
dy Seljalandsfoss a  Skógafoss, vycházka, černá 
sopečná pláž u Víku. 3. den: Zlatý trojúhelník: 
sídlo biskupství v osadě Skálholt, oblasti Geysiru 
s aktivním gejzírem Strokkur a impozantní vodo-
pád Gullfoss. NP Þingvellir, kde byl v  10. stole-
tí založen nejstarší parlament světa – Alþing. 
4. den: Městečko skleníků Hveragerði, procházka 
mezi místními horkými prameny. Reykjavík – par-
lament, moderní kostel Hallgrímskirkja a  vodo-
jem Perlan. Geotermální oblast na  poloostrově 
Reykjanes. 5. den: Ráno odlet zpět. 

Azorské ostrovy leží v  Atlanském oceánu, 
2 hodiny letu z Portugalska. Díky odlehlosti 
zde nejsou davy turistů. Objevíte ráj zelené 
a  modré barvy v  rozmanité vegetaci (mj. 
oblíbené hortenzie), ve vodách jezer uvnitř 
sopečných kráterů a  ve  vlnách vždy divo-
kého moře. Počasí je kromě léta přibližně 
stejné, teploty se pohybují okolo 20 stupňů. 
I  proto se můžete bez obav vydat na  náš 
další oblíbený zájezd na  centrální azor-
ský ostrov Sao Miguel již na  konci března 
o Velikonocích. Kromě krátkých vycházek se 
vykoupete v termálních pramenech.
1. a 2. den: Odlet z Prahy s přestupem na ost-
rov St. Miguel. Sopečný masiv Sete Cidades. 
Vyhlídka Vista do  Rei, která nabízí jeden z  nej-
krásnějších panoramických výhledů na  ostrov 
a  na  dvě jezera, modré a  zelené, v  obrovském 
sopečném kráteru s  obvodem až 12 kilometrů. 
3. den: Možnost půldenního lodního výletu 
na  pozorování velryb a  delfínů. Odpoledne 
se podíváme do hlavního města Ponta Delgada, 
mj. na  tržiště, kde si můžeme vychutnat místní 
speciality (ananas). 4. den: Výlet do  Furnasu, 
známého sopkou a  tzv. Caldeiras s  kouřícími 
gejzíry a  horkými vřídly, které jsou zdrojem 
léčivého bahna a minerální vody. Návštěva rajské 
zahrady s  jezírky Terra Nostra, kde vám vyrazí 
dech bujná exotická vegetace. 5. den: Půldenní 
výlet k  jezeru uvnitř kráteru Lagoa do  Fogo 
(Ohnivé jezero), po  cestě prohlídka městečka 
Ribera Grande malebně položeného na  vulka-
nické náhorní plošině. 6. den: Dopoledne odlet 
a po přestupu přílet do Prahy navečer.

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

S časovou slevou 6% cena do 29. 8. 2017: 29 986 Kč
Cena obsahuje: letenky Praha – Ponta Delgada 
(s přestupem) a zpět vč. let. tax, 5x ubytování ve 2-3* 
hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x snídaně, 
průvodce, dopravu podle programu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a  pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR), výlet za velrybami, 
spropitné a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 
jednolůžkový pokoj 4  000 Kč. Minimální počet 
účastníků: 8. Garance malé skupiny.

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ POBYTU 
nebo SPOJENÍ SE ZÁJEZDEM 33ZI 

Kanada – Vancouver a lyžařský ráj 
Whistler – cena 81 900 Kč,  

s časovou slevou 6 % cena 76 986 Kč.
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Omán pod vládou sultána Qaboose udělal 
za poslední půlstoletí obrovský skok kupře-
du. Zatímco sousední Dubaj jde spíše cestou 
mrakodrapů a sjezdovek v obchodních cen-
trech, Omán sází na  opravdovost a  tradice. 
Je zemí s  nádhernými liduprázdnými plá-
žemi, barevnými pouštěmi plnými života, 
vysokými horami, starobylými vesničkami 
obklopenými palmovými háji, orientálními 
dobytčími trhy a  mnohým dalším. A  tomu 
všemu vládne nefalšovaná a  autentická 
ománská pohostinnost a přívětivost k turis-
tům. Ti však zatím ve velkém do této země 
provoněné kadidlem nedorazili. 

JARO VE SVĚTĚ
         NEPÁL a INDIE 
– poznání pro každého

       KYPR
viz str. 6

         GRUZIE a ARMÉNIE
Již popáté navštívíme dvě kavkazské země 
s krásnou přírodou a zajímavou historií s ne-
zapomenutelnými výhledy na  Prometheův 
Kazbek a biblický Ararat. Vstupy v ceně! 
1. den: Odlet z Prahy do Tbilisi. Z letiště se přesune-
me do hotelu, vzhledem k pozdnímu příletu pouze 
kratší nocleh. 2. den: Celodenní prohlídka Tbilisi, 
staré město s katedrálou Sioni, lanovkou na pevnost 
Narikala, pravoslavná katedrála Sameba, zlatý po-
klad v  Národním muzeu. 3. den: Velký Kavkaz, 
klášter Jvari, pevnost Ananuri, oběd u  místní rodi-
ny. Z  městečka Stepancminda vyjedeme vozy 4x4 
ke kostelu sv. Trojice (Gergeti) s úchvatnými po-
hledy na masiv Kazbeku (5 047 m n. m.) 4. den: Ka-
tedrála Svetitskhoveli v městě Mtskheta. Ochut-
návka vína. Stalinovo muzeum v Gori a středověká 
katedrála Gelati s  chrámem Panny Marie. Nocleh 
v  Kutaisi. 5. den: Prometheus Caves. Procházka 
lázeňským městem Borjomi. Zrestaurovaný středo-
věký komplex Rabati v  Akhaltsikhe. 6. den: Skalní 
město Vardzia, vyhlídková jízda krajinou Malého 
Kavkazu kolem jezer zpět do Tbilisi. 7. den: Přejezd 
do Arménie, klášter Sanahin. Procházka v NP Dili-
jan. 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: Klášter Khor Virap s úžas-
ným výhledem na Ararat, klášter Noravank na skále 
nad kaňonem. Výroba arménských koberců v Jere-
vanu. Ochutnávka koňaku. 10. den: Náboženské 
centrum Arménie Echmiadzin a  Zvarnots. Pro-
hlídka a  volný čas v  Jerevanu. 11.  den: V  ranních 
hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
5. 5. – 15. 5. 2018 39 500 Kč 26SV

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

       OMÁN – Sultánovo 
arabské Švýcarsko

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

Termín: Cena:  Kód na webu:  
4. 4. – 8. 4. 2018 17 900 Kč 76SV
4. 5. – 8. 5. 2018 17 900 Kč 76SV

Cena obsahuje: letenky z  Prahy vč. let. tax ve  výši 
7 000 Kč (přímý let), transfer z letiště do hotelu a zpět, 
4x ubytování v  hotelu se snídaní, průvodce, cestovní 
pojištění K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena 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 počet 
účastníků: 12

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

S časovou slevou 4 % cena do 7. 8. 2017: 47 904 Kč

Termín: Cena:  Kód na webu:  
8. 3. – 22. 3. 2018 51 900 Kč 83SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Káthmándú, do  Dillí 
a zpět vč. let. tax ve výši 22 000 Kč, dopravu dle programu 
autobusy, auty a vlakem, 13x ubytování v jednoduchých 
turistických hotelech (dvoulůžkové pokoje s  příslušen-
stvím), 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) a Indie 
(cca 50 USD), fakultativní výlety a další neuvedené služ-
by. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 6 700 Kč. Minimální 
počet účastníků: 8. Garance malé skupiny.

POZNÁVACÍ zájezd pro všechny, kdo se chtějí 
podívat do  země oblíbené horolezci a  turis-
ty. My ale nebudeme potřebovat ani těžké 
pohory, ani expediční stany: spát budeme 
v  hotelech a  pohybovat se v  nadmořských 
výškách od 200 (NP Chitwan) do 1 400 m n. m. 
(Káthmándú). Bohatou historii a nejkrásnější 
zákoutí zajímavé země pod Himálají pozná-
me „nalehko“, pouze s fotoaparátem. Pak bu-
deme pokračovat na 4denní poznávání Indie, 
při kterém navštívíme hlavní město New Delhi 
a  skvostné památky v  jeho okolí. Očkování 
do  Nepálu není povinné. Teploty před den 
mohou být až 30 stupňů, v noci okolo 15 až 20.
Let s  přestupem, z  Prahy s  průvodcem, z Vídně 
samostatně. Káthmándú – mj.  náměstí Dur-
bar  s  typickými nepálskými pagodami, nej-
větší buddhistická stupa na  světě  Budha-
náth (UNESCO), Swayabunáth – Opičí chrám. 
Královské město  Bhaktapur (UNESCO) – čtyři 
živá náměstí, nejvyšší pagoda v  Nepálu atd. 
Autobusem do  NP Chitwan v  džungli, sloní 
safari, koupání slonů, pozorování ptáků. Pře-
sun  do  malebného města Pokhara. Oddech 
na břehu jezera Feva Lake, různé aktivity. Přelet 
do Indie – New Delhi, Červená pevnost a India 
gate. Vlakem do  města Agra, prohlídka  údaj-
ně nejkrásnější stavby světa mauzolea Taj 
Mahal. Návštěva Amritsaru a hlavně jeho Zla-
tého chrámu. Nákupy v  Dillí na  početných 
tržištích. Odlet do Evropy.
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JARO V EVROPĚ
       ŘÍM – město 
nabité historií

       SKOTSKO 55+       Eurovíkend OSLO
Program bez dlouhých přejezdů a  nároč-
ných procházek. 3* hotely, v ceně 3x večeře. 
1. den: Odlet z  Prahy. Z  letiště přímo do  centra 
města na Calton Hill, odkud budeme mít pod sebou 
celý Edinburgh jako na dlani. Projdeme se po Roy-
al Mile, v Edinburghském hradu si můžete prohléd-
nout skotské korunovační klenoty. 2. den: Navštíví-
me originální lodní výtah ve Falkirku a Wallaceův 
monument v  historickém městě Stirling. Poté se 
vydáme k jezeru Loch Lomond. Zastavíme se v měs-
tečku Luss. Poté již vyrazíme do  proslulé Skotské 
vysočiny, po vyhlídkové silnici přes bažinaté mokři-
ny Rannoch Moor do malebného údolí Glen Coe. 
3. den: Nedaleko města Fort William se u  Spean 
Bridge zastavíme u památníku Commando Memori-
al. Vyvezeme se lanovkou na Nevis Range, kde se 
krátce projdeme, bývá odtud pěkný výhled na horu 
Ben Nevis. Poté si prohlédneme soustavu zdymadel 
ve Fort Augustus. Naše cesta pak bude pokračo-
vat k nejhlubšímu a nejznámějšímu jezeru Skotska 
– Loch Ness. Na  jeho břehu navštívíme zříceninu 
hradu Urguhart Castle. 4.  den: V  městečku To-
matin si prohlédneme palírnu a ochutnáme místní 
whisky. Dále budeme pokračovat malebným poho-
řím Grampians a zastavíme se v jednom z největších 
skotských zámků Blair Castle. Poté se přesuneme 
zpět do Edinburghu a navštívíme královskou jach-
tu Britannia, plavidlo, které bylo po více jak 40 let 
domovem Jejího Veličenstva a královské rodiny při 
jejich cestách. 5. den: Přesuneme se do Glasgow, 
kde si prohlédneme katedrálu svatého Munga. 
Volno v  centru města můžeme využít k  nákupům. 
Po poledni odjezd na letiště a odlet do Prahy.

Prožijte téměř 28 hodin v rozkvetlém hlavním 
městě Norska s průvodkyní Monikou Frolíko-
vou. Vstupy do památek a MHD jsou v ceně!

Termín: Cena:  Kód na webu:  
10. 5. – 14. 5. 2018 26 500 Kč 07IR

Cena obsahuje: letenky z  Prahy a  zpět včetně letišt-
ních tax ve výši 7 000 Kč, dopravu autobusem ve Skot-
sku, 4x ubytování v 3*hotelech (2lůžkové pokoje s pří-
slušenstvím), 4x snídaně, 3x večeře, průvodce, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné a  jízdné na  lanovku cca 
50 GBP, další výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůžko-
vý pokoj: 3 500 Kč, večeře 4. den: 550 Kč. Slevy: klienti 
ve  věku nad 55  let: 2  000  Kč, nelze sčítat s  dalšími 
slevami. Minimální počet účastníků: 25

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

S časovou slevou 6 % cena do 28. 9. 2017: 16 826 Kč
Možnost samostatného odletu z  Vídně a  cesta 
na hotel MHD. Setkání s průvodcem na hotelu. 
Cena obsahuje: letenku Praha – Řím a zpět vč. let. tax 
ve  výši 4  000 Kč, dopravu z  letiště na  hotel a  zpět, 3x 
ubytování ve 3-4* hotelu v centru (dvoulůžkové pokoje 
s WC a sprchou), 3x snídaně, průvodce a místního prů-
vodce s licencí, cestovní pojištění UNIQA K5C a pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: místní pobytovou 
taxu, jízdenky na místní dopravu a vstupné (cca 100 EUR) 
a další výše neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový 
pokoj: 3 500 Kč, letecké přípoje z Ostravy a z Košic – cena 
na vyžádání. Minimální počet účastníků: 15

       ANDALUSIE, 
festival v Seville
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. 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 nazdo-
bená, lidé v  typickém barevném oblečení tančí 
a  všude v  ulicích zní hudba. 5.  den: Přejedeme 
do  Córdoby, kde se ve  středu města rozkládá 
nejpůsobivější muslimská stavba v  celé Andalusii 
– Mezquita (mešita). 6. den: Romantické procház-
ky Córdobou a  dále přejezd příjemnou krajinou 
do Granady. 7. den: Návštěva honosné palácové 
pevnosti Alhambry a  zahrady Generalife. Arabský 
trh je nejvyhlášenější právě v  Granadě. Vstupné 
do  Alhambry je zahrnuto v  ceně zájezdu. 
Přesun do Malagy. 8. den: Odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
16. 4. – 23. 4. 2018 28 900 Kč 08SV

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

Termín: Cena:  Kód na webu:  
19. 5. – 20. 5. 2018 10 900 Kč 14NO

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

– dovolená v ráji
       MADEIRA – turistika

Chcete zažít podobný festival samby jako 
v  Riu a  neopustit přitom Evropu? Vydejte se 
s námi na bezpochyby nejlepší karneval tance 
a hudby na portugalský ostrov Madeira.
1. den: Večer odlet z Prahy na Madeiru (s přestu-
pem v Lisabonu), přílet na Madeiru po půlnoci. 
2. den: Prohlídka středu hlavního města Funchal, 
čtvrť Monte, tropická zahrada, muzeum minerá-
lů, ochutnávka madeirského vína. 
3. den: Dopoledne individuální volno, návště-
va botanické zahrady či fakultativní výlet 
na  vyprahlý poloostrov São Lourenço. Večer 
navštívíme karnevalový průvod. 
4.  den: Dnešní den nabízí ochutnávku madeir-
ských 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  vulka-
nickým jezírkům. Budeme projíždět severním 
pobřežím Madeiry, které se nám vryje do pamě-
ti mohutným příbojem a  kouzelnými pohledy 
na strmá pobřežní skaliska. 
5.  den: Přejezd do  Rabaçalu. Podél krátké levá-
dy dojdeme k  vodopádu Risco. Další levádou 
dojdeme do  skalního kotle 25 fontán. Za  svitu 
baterek překonáme 900 m dlouhý tunel. Při 
návratu do hotelu si ještě neodpustíme výhledy 
z 600 m vysokého útesu Cabo Girao. 
6.  den: Brzy ráno odlet do  Prahy (s  přestupem 
v Lisabonu).

Poznávání a  výšlapy kolem levád. Mořský 
vzduch a bujná vegetace s mnoha druhy kvě-
tin vás nenechají na pochybách, že jste v sub-
tropech. Garantujeme léty ověřený příjemný 
hotel s terasou v centru Funchalu a malé sku-
piny cestujících, maximálně 15 osob. 
1. den: Odlet z  Prahy na  Madeiru. V  době tisku 
katalogu je plánován přímý let. Přejezd do hotelu 
v  centru. 2. den: Prohlídka středu města, čtvrť 
Monte, tropická zahrada, muzeum minerálů, 
ochutnávka madeirského vína. 3. den: Přejezd 
horskou silnicí do sedla Eira do Serrado. Výstup 
na plošinu s výhledem do „Údolí jeptišek“. Návrat 
do  Funchalu, návštěva starého města. 4. den: 
Návštěva vesničky Ribeiro Frio. Procházka krát-
kou levádou na  vyhlídku Balcoes a  pak další 
levádou s  několika krátkými tunely do  Portely. 
5. den: Vyjížďka přes náhorní plošinu Paúl da 
Serra do Rabaçalu. Podél krátké levády dojdeme 
k  vodopádu Risco a  později do  skalního kotle 
25 fontán. Za  svitu baterek překonáme 900 m 
dlouhý tunel. Koupel v Atlantiku. Výhledy z 600 m 
vysokého útesu Cabo Girao. 6. den: Autobus 
nás doveze na  vrchol Pico do Arieiro. Pěšky 
na  vyhlídku Ninho da Manta. Poté přejezd přes 
obec Sao Vicente. Koupání v  lávových jezírkách 
v městečku Porto Moniz. Návrat vyhlídkovou sil-
nicí. 7. den: Vyprahlý poloostrov Sao Lourenço. 
Odpoledne Funchal nebo okolí. 8. den: Odlet 
z Madeiry a návrat do ČR.

Již osmým rokem vás zveme na  ostrov 
Madeira. Naše zájezdy jsou obohaceny 
o  několikahodinové túry přírodou, podél 
levád a  na  nejvyšší vrchol Madeiry Pico 
Ruivo. Garantujeme léty ověřený příjemný 
hotel s  terasou v  centru Funchalu a  malé 
skupiny cestujících, maximálně 15 osob. 
1. den: Odlet z Prahy na Madeiru přímým letem. 
Ubytování v  centru. 2. den: Po  dopolední pro-
hlídce první části středu města Funchal nás čeká 
úvodní nedaleká leváda Marocos. 3. den: 
Přejezd horskou silnicí do  sedla Eira do  Serrado. 
Výstup na  plošinu s  výhledem do  „Údolí 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 levá-
dy dojdeme k  vodopádu Risco. Další levádou 
dojdeme do skalního kotle 25 fontán. Za svitu 
baterek překonáme 900 m dlouhý tunel. Koupel 
v  Atlantiku. Výhledy z  600 m vysokého útesu 
Cabo Girao. 6.  den: Autobus nás časně ráno 
doveze až na třetí nejvyšší vrchol Madeiry Pico do 
Arieiro. Čeká nás náročnější, několikahodinový 
výšlap na úplně nejvyšší vrchol Madeiry Pico 
Ruivo (1 862 m). Nakonec sestoupíme pohodl-
nou vyhlídkovou cestou do  Achady do  Teixeira. 
7. den: Dnes se projdeme poloostrovem Sao 
Lourenço. Odpoledne pobyt ve  Funchalu či 
okolí. 8. den: Odlet z Madeiry a návrat do ČR.

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

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a zpět vč. let. 
tax (s přestupem) ve výši 11 000 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: 
1  400 Kč, 1lůžkový pokoj: 1  500 Kč. Minimální počet 
účastníků: 14

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

S časovou slevou 6% cena do 14. 10.  2017: 25 850 Kč
Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a  zpět vč. let. 
tax ve výši 11 000 Kč, 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 neobsahu-
je: vstupné (cca 35 EUR + sjezd na saních od 30 EUR), spro-
pitné a další výše neuvedené služby. Příplatky: 5x večeře 
(včetně 0,25 l vína a 0,25 l vody): 2 800 Kč, 1lůžkový pokoj: 
3  000 Kč, sleva na  3. lůžko: 1  500 Kč. Minimální počet 
účastníků: 14 Garance malé skupiny.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
4. 5. – 11. 5. 2018 27 900 Kč 41SV

S časovou slevou 6% cena do 4. 10.  2017: 26 226 Kč
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 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), spro-
pitné a další výše neuvedené služby. Příplatky: 5x večeře: 
2 800 Kč, jednolůžkový pokoj, sleva na 3. lůžko: 1 500 Kč. 
Pozn.: Večeře jsou podávány v  hotelové restauraci for-
mou bufetu. Večeře v  restauracích ve městě jsou zhruba 
stejně drahé nebo levnější. Minimální počet účastníků: 
14. Garance malé skupiny.

       AZORY
viz str. 8
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GRÓNSKO
       GRÓNSKÁ nej

Další 
nabídky najdete  

na webu

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27. 5. – 1. 6. 2018 63 900 Kč 31IS

Cena obsahuje: letenky Praha – Kodaň a  zpět a  Ko-
daň – Ilulissat a zpět vč. let. tax ve výši 36 000 Kč, trans-
fery v Kodani, transfery na ubytování a zpět v Grónsku, 
5x  ubytování v  hotelu KOMFORT (2lůžkové pokoje 
s vlastním příslušenstvím), 5x snídaně, průvodce, plav-
bu mezi ledovými krami z Ilulissatu, plavbu do osa-
dy Ilimanaq včetně oběda, cestovní pojištění České 
pojišťovny a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsa-
huje: další stravu, další výše neuvedené služby. Slevy: 
vynechání plavby 4. den: 3 500 Kč Příplatky: 3x večeře 
o 2 chodech v Grónsku: 3 600 Kč, vyhlídkový let letadlem 
(nutno objednat již při zakoupení zájezdu, min. 3 osoby): 
9 000 Kč. Minimální počet účastníků: 10

Tento unikátní zájezd nabízí jednu z  nej-
atraktivnějších destinací severního Atlanti-
ku. Při letu z Dánska se nám otevře výhled 
na  magický, ledovcem pokrytý, největší 
ostrov světa – Grónsko. Samotný přelet 
nad touto arktickou pustinou je velkým 
zážitkem, který pak ještě umocní pobyt 
ve městě Ilulissat. Zde se nám naskytne po-
dívaná na kry odlamující se z ledovce, které 
proplouvají přímo v  zálivu u  města – tento 
přírodní fenomén je zapsaný na  seznamu 
UNESCO. V  ceně zájezdu jsou plavby lodí 
mezi těmito ledovými giganty. Pokud se pro 
tyto plavby nerozhodnete, stačí se jen pro-
cházet v  okolí města a  nasávat ojedinělou 
atmosféru tohoto jedinečného místa a  ne-
musíte již utratit vůbec nic. 
1. den: Odlet z Prahy do Kodaně, přílet a transfer 
na ubytování. 2. den: Z hlavního města Dánska 
Kodaně odletíme na západní pobřeží Grónska 

do  Ilulissatu (přestup v Kangerlussuaqu). Po pří-
letu následuje prohlídka města. Večer absolvu-
jeme plavbu lodí fjordem k ledovci, kde se odla-
mují kry, které pak dále proplouvají Ilulissatem 
(UNESCO). Plavba je v  ceně zájezdu. Návrat 
kolem půlnoci. 3. den: Pěší výlet k archeologic-
kému nalezišti saqqaqské kultury v údolí Serme-
mmiut, pozorování ledovců a flóry. V Ilulissatu je 
možno navštívit rodný dům Knuda Rasmu-
ssena – nejvýznačnějšího etnografa Grónska, 
muzeum A. Petersena, galerii grónských umělců 
či Zionův kostel. Odpoledne fakultativně výlet 
dvoumotorovým letadlem úchvatnou jezerní 
a  horskou krajinou nad ledovec Ilulissat (výlet 
trvá cca 2 hodiny, z  toho 60 minut let). 4. den: 
Plavba do  typické grónské osady Illimanaq 
spojená s tradičním obědem u jedné z tamních 
rodin. Výlet trvá 5-6 hodin, a cestou tam i zpět se 
proplouvá mezi ledovými krami, jimiž je obklo-
pen záliv u Ilulissatu. Při variantě bez plavby (sle-
va 3 500 Kč) se můžete bez obav toulat po okolí 

Illulissatu a  vychutnávat si genius loci tohoto 
prostoru. 5. den: Ráno volno ve  městě a  před 
polednem odlet do Kodaně, kam přiletíme ve ve-
černích hodinách. Nocleh. 6. den: V ranních ho-
dinách odlet do Prahy. Pozn.: Změna programu 
při změně letových časů nebo nepřízni počasí 
vyhrazena.
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PLAVBY – EXPEDICE
Další 

nabídky najdete  
na webu

       Polární záře 
a velryby mj. SILVESTR

       ŠPICBERKY 
– arktické jaro

K  nejlepším světovým tour-operátorům 
polárních plaveb patří holandská společnost 
Oceanwide Expeditions. Námořníci a přírodo-
vědci se s vámi podělí o svou vášeň pro polár-
ní oblasti během týdenních plaveb v  oblasti 
ostrovů Kvaløya a Ringasvassøya. Můžete se 
těšit na  panorama skalních masívů, pozoro-
vání velryb, mořských ptáků, a  polární záři, 
jejíž výskyt je v této oblasti velmi častý. 
1. den: Letecký přesun z  ČR do  Tromsø, města 
nazývaného „Paříží Severu“. Individuální prohlídka 
města. Večer nalodění na nádhernou plachetni-
ci Noorderlicht. První šance pro spatření polární 
záře. 2. den: Plavba na  severovýchod do  fjordu 
Langsundet. Zakotvíme v  malé vesnici Hansnes 
a pokusíme se zdolat 306 m vysoký kopec Storheia. 
Výhled do krajiny fjordů. 3.-5. den: Tři dny bude-
me brázdit vody Vengsøyfjordu a  Kaldfjordu. 
Pozorování velryb, které se v  této oblasti živí 
sledi. Rackové a  mořští orlové často doprovází 
plachetnici. V  odpoledních hodinách kratší pro-
cházka a za jasné oblohy pozorování polární záře. 
6.-7. den: V poledne zamíříme k malému ostrovu 
Sommarøy. Dny strávíme objevováním maleb-
ných zálivů a bílých pláží tohoto ostrova, za pěk-
ného počasí se vydáme na  211 m vysoký kopec 
Mount Hillesøya. Výhledy na  rozeklané pobřeží. 
8. den: Vylodění v Tromsø, odlet do ČR. 

Rembrandt van Rijn je expediční trojstěž-
ník, na  jehož palubě se vydáte do  vzdále-
ných 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  Longyearby-
enu. Možnost návštěvy muzea – historie, důlní 
průmysl, objevování polárních kraji. Nalodění. 
Trygghamna – 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. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
30. 12. 2017  
– 6. 1. 2018 49 900 Kč 60NO

27. 1. – 3. 2. 2018 49 900 Kč 60NO
10. 2. – 17. 2. 2018 49 900 Kč 60NO

Cena obsahuje: plavbu lodí Noorderlicht, 7x uby-
tování ve  dvoulůžkové kajutě, plná penze na  lodi vč. 
kávy a čaje přes den, program vedený profesionálními 
přírodovědci, aktivity a  exkurze mimo loď, poplatky 
a  taxy v  přístavech, informační servis před cestou. 
Cena neobsahuje: letenku z Prahy do Tromsø a zpět 
(od  10  000 Kč při včasné rezervaci), dopravu z  letiště 
k přístavu a zpět, cestovní pojištění, další výše neuvede-
né služby. Příplatky: jednolůžková kajuta: na vyžádání. 
Minimální počet účastníků: 1

Termín: Cena:  Kód na webu:  
23. 3. – 30. 3. 2018 64 800 Kč 77NO
15. 4. – 22. 4. 2018 64 800 Kč 77NO
4. 5. – 11. 5. 2018 66 200 Kč 77NO

18. 5. – 25. 5. 2018 66 200 Kč 77NO
Cena obsahuje: plavbu lodí Rembrandt van Rijn, 
7x ubytování ve dvoulůžkové kajutě, plná penze na lodi 
vč. kávy a čaje, program vedený profesionálními příro-
dovědci, aktivity a exkurze mimo loď, přístavní poplatky 
a  daně, informační servis před cestou. Cena neob-
sahuje: letenku z  Prahy do  Longyearbyenu a  zpět 
(od  10  000 Kč při včasné rezervaci), cestovní pojištění, 
další výše neuvedené služby. Příplatky: jednolůžková 
kajuta: 41 000 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:  
1. 6. – 11. 6. 2018 32 900 Kč 23IS

S časovou slevou 6% cena do 1. 11. 2017: 30 926 Kč
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 5 000 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 9 000 ISK (tj. cca 80 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: 24
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P E R I S C O P E
SPECIALIZOVANÁ CK
NORSKO – ISLAND CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Pro návštěvu severských zemí doporučujeme květen a červen: 
méně turistů, světlo dlouho do noci, čerstvé barvy přírody.

Do prodeje uvádíme nové termíny průběžně na webu: 
www.periscope.cz

ISLAND V KOSTCE

SEDM DIVŮ ISLANDU

KLENOTY NORSKA 
A ISLANDU

Z BERGENU 
DO KRÁLOVSTVÍ 

FJORDŮ

LOFOTY – POZOROVÁNÍ 
POLÁRNÍHO SLUNCE

LOFOTY A PŘÍRODA 
NA POLÁRNÍM KRUHU

NORSKO 
JE V ČERVNU 

NEJKRÁSNĚJŠÍ


