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30 LET S VÁMI!30 LET S VÁMI!
Cestovní kanceláři Periscope je letos krásných 30 let. Skoro stejně bylo Petru Burianovi, když ji na 
počátku 90. let založil. Jak na tu dobu vzpomíná, a hlavně – co chystá do budoucna? 

ROZHOVOR SE ZAKLADATELEM CK PERISCOPE

Jak vznikl nápad založit cestovní kancelář? 
Na začátku 90. let jsem poprvé vycestoval do Norska. Zdejší příroda a celá 
země mě naprosto okouzlily. Tehdy se právě v Lillehammeru chystaly ZOH 
a mne napadlo, že bych si mohl přivydělat prodejem vstupenek. Společně 
s kamarádem jsme s touto nabídkou oslovili Československý olympijský 
výbor. Jenže v tu dobu se dělilo Československo, dělily se i olympijské vý-
bory a starost o vstupenky na ZOH byla to poslední, co někoho zajímalo. 
Nicméně, když pak bylo vypsáno výběrové řízení, vyhráli jsme ho a stali se 
výhradním prodejcem vstupenek a zájezdů na ZOH. Vzali jsme si úvěr na 
zakoupení vstupenek a organizovali jsme zájezdy pro turisty. Vstupenky 
pak byly potřeba i pro doprovod české olympijské výpravy, novináře atd. 
Nakonec jsme pro ně zajišťovali i služby – ubytování, letenky, zájezdy, VIP 
servis atd.

A když olympiáda skončila? 
Kolega se stal starostou jednoho východočeského města, a já jsem začal 
budovat firmu Periscope. Zpočátku jsem se zaměřil na prodej trajektových 
lístků od společností mířících na Sever a fungoval jako touroperátor. Pak 
jsem žil rok v Norsku, cestoval tam, seznamoval se s ubytovacími kapaci-
tami a domlouval se s jejich majiteli. Tyto kapacity jsme potom nabízeli 
ostatním českým CK. V roce 1999 jsme začali organizovat vlastní zájezdy 
a vyprofilovali se jako CK zaměřená na poznávací zájezdy do Skandinávie. 

Platí to stále, že je CK Periscope hlavně specialista na Skandinávii? 
Zájezdy do severských zemí, především do Norska a na Island, tvoří stále 
největší objem naší nabídky a cítíme se být skutečně specialisty na Skan-
dinávii. To, že jsme začali nabídku rozšiřovat o další země, mělo logický 
důvod. Hodně klientů s námi jezdí opakovaně, proto bylo třeba nabíd-
nout jim zase něco jiného. V současné době nabízíme zájezdy do více jak 
50 zemí světa. 
Široké spektrum zájezdů si také vyžádalo nové vnitřní uspořádání spo-
lečnosti na tři subjekty. Proto se dnes klienti můžou setkat u zájezdu 
s informací, že pořadatelem zájezdu je pod logem Periscope travel buď:  
CK Periscope Skandinávie (zájezdy do Skandinávie) nebo CK Perisco-
pe svět (zájezdy do dalších zemí Evropy i na jiné kontinenty) nebo  
CK Calypso (zájezdy do Skotska, Irska, některých východoevropských 
a středoasijských zemí). Důležité ovšem je, že všechny zájezdy pořádá stá-
le stejný tým lidí a pro klienty se tedy nic nemění.      

Jak vzpomínáte na období pandemie? 
Popravdě, byl to šok z pádu z vrcholu toho nejúspěšnějšího roku v his-
torii cestovky (2019) do toho nejhoršího (1. rok pandemie 2020), a to asi 
zůstane ve vzpomínkách navždy. Více jak rok a půl, resp. dvě hlavní cesto-

vatelské sezony od března 2020 do září 2021, to byl boj a zjišťování, co se 
vlastně děje, kam se nemůže, a hlavně, zda se vůbec někam může jezdit. 
Bylo to dennodenní hledání světla na konci tunelu. 

Jaké byly reakce klientů, když se jejich zájezdy nemohly uskutečnit? 
Po vyhlášení zákona o možnosti vystavit klientům tzv. poukazy využili  
klienti starší 65 let výjimky pro ně stanovené, a to nechat si vrátit peníze. 
Někteří si nechali po konci ochranné doby vyplatit peníze zpět. Největší 
část zákazníků si však nechala převést peníze na obdobný zájezd v bu-
doucím období. To nás velice potěšilo a chtěli bychom těmto klientům 
opravdu ze srdce poděkovat, že nás tímto projevem důvěry velmi po-
drželi, hlavně psychicky. Věděli jsme, že nám věří a že se těší na další 
cestování. 

Nastal nyní ten cestovatelský boom, o kterém všichni mluvili? 
Ano. Nečekaně rychlý konec epidemických opatření, zvláště v Evropě, 
vzali lidé ve všech zemích jako signál k úprku za tradiční nebo vysněnou 
dovolenou. Problémy na letištích, jak se o nich psalo, se netýkaly praž-
ského letiště (všechna čest), ani většiny letišť v cílech našich cest. Zasko-
čily nás však dvě události, kdy 1) nepochopitelně a dodnes bez omluvy 
letecké společnosti naší opožděné skupině uletěl návazný spoj na Faerské 
ostrovy, a 2) stávka pilotů znemožnila odlet z Norska na Island – to jsme 
ale s velkým štěstím a vlastní improvizací vyřešili převozem klientů do 
Dánska, odkud na Island nakonec odletěli. 

Myslíte si, že lidé budou cestovat i přes současnou vlnu zdražování? 
Zdražují se letenky, pohonné hmoty, ubytování, pronájmy aut… To vše 
se promítá do cen zájezdů. Ale zatím slyším ze všech stran, jak lidé chtějí 
po dvou letech, kdy byli zavření doma, vyrazit do světa, a že raději oželí 
novou kuchyň, než aby si odepřeli cestování. Možná se někteří nevydají 
do vysněných, vzdálených a drahých destinací, ale pojedou třeba někam 
blíž a pořídí výlet levněji. 

Které země patří v současnosti u klientů CK Periscope k nejoblíbenějším? 
Nyní, na konci listopadu 2022, vidíme, že klienti čekají na své vyhlédnuté 
zájezdy. Jakmile dáme nějaký zájezd do prodeje, dostanou ti, kdo si pře-
dem na webu nezávazně a bezplatně termín registrovali, e-mail s informací, 
že je zájezd v prodeji. Reakce jsou poměrně rychlé – objednávky s časovou 
slevou využívá dost zákazníků. Celkově je zájem o zájezdy přiměřený, bez 
velkých výkyvů. 
Mnoho termínů na zájezdy za polární září v únoru a březnu již máme vy-
prodaných a přidali jsme nové termíny (Lofoty v zimě, Tromso, polární 
záře a ostrov Senja). Hvězdnými zeměmi posledních tří let jsou pro nás  
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Španělsko a Portugalsko, a to včetně Tenerife, Madeiry a Azorských os-
trovů. Zájem o tyto destinace je nebývalý nejspíš i proto, že se tam dá 
jezdit celoročně. Termíny přidáváme postupně, nebo dokonce na přání 
skupiny klientů, kdy pro ně vhodný termín vypíšeme a další zájemci pak 
skupinu doplní. 

Změnily se za těch 30 let preference a požadavky klientů při výběru 
zájezdů? 
Zájem o zájezdy má svůj zajímavý vývoj. Vysvětlím to slovy našeho typic-
kého zákazníka: „Je to 30 let, kdy mohu svobodně cestovat, a tak mi často 
nestačí pro poznávání nějaká země v Evropě, protože ve většině jsem už 
byl (ale rád poznám detailněji nějaký region, třeba Andalusii nebo Lapon-
sko). Také vydělávám více peněz a přitom už mám odrostlé děti. Letenky 
zůstávají relativně levné, leteckých spojení je nepočítaně, zájezdy jsou 
cenově přijatelné. Ale musím si rozložit omezený počet dní své dovolené, 
protože chci vidět více zemí za jeden rok. Roky mi přibývají, ale zatím bez 
potíží a rád chodím, ovšem chci už na cestách více pohodlí. Takže do sta-
nu nebo 4lůžkových chatek v kempu už mne to tolik netáhne.“

Z toho je zřejmé, že náš typický klient si dopřeje cestu s námi 2–3× do 
roka, většinou na týden, do hotelu, s několika večeřemi. Zároveň se účast-
ní mnoha aktivit, které se během zájezdu nabízejí.

Jaké novinky chystá CK Periscope na rok 2023 a jaké jsou vaše další 
plány do budoucna?
Novinek je tolik, že bych raději rovnou doporučil klik-
nout si na tento obrázek na hlavní straně webu. 
Nově přidáváme tři plavby výletními loděmi – do Nor-
ska, na Island a z Kanady na Aljašku – s českými nebo 
slovenskými průvodci. Přibyl také švédský ostrov Got-
land, nové programy dostaly tradiční zájezdy Finskem 
a Norskem na Nordkapp a také Losími a sobími stez-
kami do norských hor. Novými destinacemi jsou také 
Shetlandy, Wales, Maroko a Uzbekistán.
Do budoucna se můžete těšit na více programů ve 
Švédsku, na Islandu a v Grónsku, připravujeme další zájezdy do Jižní 
Ameriky (Peru, Chile, Galapágy apod.), USA, Afriky, do Japonska … Hlav-
ně nám všem přeji, ať už nám nic nebrání cestovat.

Děkujeme za rozhovor.
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Foto na obálce: Petr Burian, archiv Jiřího Kolbaby, iStock, Adobe Stock, PTT Tours a archiv CK.  
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NA BĚŽKÁCH  NA BĚŽKÁCH  
FINSKOU  FINSKOU  
TAJGOU  TAJGOU  
KOMFORTNĚKOMFORTNĚ

ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ

Nespoutanou, divokou tajgu, zahalenou do třpytivě bílého zimního hávu, protíná čerstvě 
připravená běžecká stopa pouze pro nás. Povede nás nedotčenými pralesy, přes sněhem pokryté 
mokřady a zamrzlá jezera, krajinou, která je domovem sobů, losů, vlků, rosomáků a rysů, 
chráněnou jako NP Hossa. 
V oblasti východního Finska se vydáme na 100 km dlouhou trasu, která 
nás povede převážně rovinatou a mírně zvlněnou krajinou. Ve dne si bu-
deme užívat zimní nebo jarní slunce, navečer se nám snad poštěstí spatřit 
polární záři. Samozřejmostí je tradiční finská sauna. Cestu zvládne kdoko-
liv s průměrnou kondicí a základní znalostí pohybu na běžkách. Budeme 
putovat NALEHKO, s českým delegátem a místním průvodcem.

Na co se třeba můžete těšit:
• 23 km dlouhý okruh přírodní rezervací Martinselkonen, jež chrání  

oblast nedotčených mokřadů 
• pohádkové scenérie krajiny pod sněhovou přikrývkou v prastarých 

smrkových lesích porostlých vousatými lišejníky 
•  stopy vlků, rosomáků a rysů, kteří žijí v tajze v příhraniční oblasti
•  zamrzlá jezera, bažiny a lesy, pokryté bohatou sněhovou přikrývkou
•  oběd u ohně: horká polévka, sendviče a čerstvá káva, vše připraveno 

na ohni
•  výlet do NP Hossa plného rašelinišť, po stezkách pohraniční stráže  
•  téměř každodenní relaxaci v sauně
•  prastaré borovice a vřesoviště, jezera a kaňony potoků i řek
•  návštěvu sobí farmy

Termín: Cena:  
18. 2. – 24. 2. 2023 od 44 800 Kč
26. 3. – 1. 4. 2023 od 44 800 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 17ZI 

Tip pro otužilce:  

Při saunování můžete vyzkoušet odvážný ponor do ledové vody jezera  
Hossanjärvi.

Tip CK Periscope:  
Běžecká stopa bude upravena sněžným skútrem pouze  
pro naši skupinu!

Cena také obsahuje:  
• skvělou laponskou stravu: 6× snídaně, 5× oběd, 

5× odpolední svačina, 5× večeře
•  5× saunu a 1× koupání v zamrzlém jezeře
•  přípravu běžeckých tratí sněžným skútrem 
•  návštěvu sobí farmy
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Co si rozhodně nenecháme ujít: 
• Kabelvåg – muzeum, galerie a mořské akvárium
•  noční výlet za focením polární záře
•  UNESCO vesnice Nusfjord a malebné vesničky Reine, Hamnøy  

a Sakrisøy
•  vikingské muzeum Lofotr v Borgu
•  kvalitní ubytování v hotelech a v tradičních rorbu hotelového typu 
•  možnost ochutnat místní vynikající stravu
•  za příplatek Inga Sámi Siida – tradiční sobí farma sámské rodiny  

na Vesterálech

Termín: Cena:  
15. 3. – 19. 3. 2023 od 42 800 Kč
22. 3. – 26. 3. 2023 od 42 800 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 21ZI 

Termín: Cena:  
17. 2. – 23. 2. 2023 od 42 400 Kč

3. 3. – 9. 3. 2023 od 38 800 Kč
10. 3. – 16. 3. 2023 od 38 800 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 12ZI 

Tip nejen pro ornitology!  
Doporučujeme přikoupit si lodní výlet do Trollfjordu za pozorováním 
mořských orlů a dalšího ptactva. 

FINSKO S POLÁRNÍ ZÁŘÍ  FINSKO S POLÁRNÍ ZÁŘÍ  
NAD HLAVOUNAD HLAVOU
Vydejte se s námi na nejjižnější kopec Laponska, na jehož vrcholu se nachází resort s tím 
nejúžasnějším výhledem do krajiny. Široký obzor přímo vybízí k pozorování polární záře!

Při tomto velmi oblíbeném zájezdu budeme poznávat přírodu a kulturu ostrovů, pozorovat mořské 
orly a další ptactvo. Zájezd je nově obohacen o program na Vesterálech.

Tip pro vás:
Při 4 osobách v 1 srubu je cena stejná jako  
ve standardních hotelových pokojích.

Tip CK Periscope:
Termínu od 17. 2. 2023 se účastní cestovatel 
a fotograf Jiří Kolbaba.

Co je také v ceně:  
• všechny aktivity v programu
• plná penze – skvělé laponské speciality!

LOFOTY V ZIMĚ A POLÁRNÍ ZÁŘE

Objevte pohádkové Laponsko
• při řízení psího spřežení
• na výletě se soby
• v sedle sněžného skútru
• při rybaření na zamrzlém jezeře
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VELIKONOCE U OCEÁNU  VELIKONOCE U OCEÁNU  
NA MADEIŘENA MADEIŘE

KAM NA VELIKONOCE

Vydejte se s námi na výlet do ostrovního ráje, kde nehrozí davy turistů! Hlavní ostrov Sao Miguel, 
plný přírodních krás a zajímavostí, projedeme křížem krážem. 
Můžete se těšit na:  
• výhled na modré a zelené jezero na vyhlídce Vista do Rei 
• botanickou zahradu Terra Nostra 
• koupání v termálních lázních
• okouzlující vyhlídku Santa Iria 
• ochutnávku místní speciality cozido 
• historické centrum města Ponta Delgada
• botanickou zahradu José do Canto
• přírodní rezervaci Lagoa do Fogo 
• jediné čajové plantáže v Evropě a ochutnávku 
• park Ribeira dos Caldeiroes

Tip CK Periscope:  
Doporučujeme přiobjednat si 3hodinový výlet za 
pozorováním velryb a delfínů. Právě v tuto dobu 
je zde možné spatřit i plejtváky obrovské a další 
druhy velryb.

Tip pro vás:  
Tři noci budeme ubytováni přímo u lávových  
bazénů v Porto Moniz.  

Termín: Cena:  
3. 4. – 9. 4. 2023 od 40 800 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 73SW 

Termín: Cena:  
31. 3. – 7. 4. 2023 od 33 900 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 77SW 

Co vás tady čeká:  
• vyhlídky z nejzápadnějšího cípu Madeiry Ponta do Pargo
• náhorní plošina Paúl da Serra a oblast Rabaçalu
• městečko Sao Vicente 
• hlavní město Funchal, staré město Zona Velha, tržiště Mercado  

dos Lavradores
• nenáročná procházka na vyhlídku Ninho da Manta
• ochutnávka místního rumu v Porto da Cruz
• návštěva Curralu das Freiras – „Údolí jeptišek“
• prohlídka čtvrti Monte s tropickou zahradou 

a muzeem minerálů 
• ochutnávka proslulého madeirského vína

Prožijte letos Velikonoce jinak - na báječné dovolené na Madeiře. Těšte se na fascinující gejzír vonící 
subtropické vegetace, horské štíty, vodopády i skaliska padající do moře.

VELIKONOČNÍ RELAX NA AZORECH

Výhody zájezdu 
• garance menší skupiny
• přímý let z Prahy
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Unikátní zájezd do jedné z nejatraktivnějších destinací severního Atlantiku. Při letu z Dánska 
spatříme magický, ledovcem pokrytý, největší ostrov světa – Grónsko. 
Co také určitě uvidíte:  
• kry odlamující se z ledovce a proplouvající zálivem u města Ilulissat 
• archeologické naleziště saqqaqské kultury v údolí Sermermiut 
• třetí největší město Grónska Ilulissat
• rodný dům Knuda Rasmussena – nejvýznačnějšího etnografa Grónska
• Kodaň a moderní muzeum námořnictví v Helsingøru s průvodcem

Co všechno tu můžete zažít:  
• navštívíte poloostrov Reykjanes a čerstvé 

lávové pole z r. 2021
• u vodopádu Seljalandsfoss vstoupíte za jeho 

vodní stěnu
• uvidíte vodopád Gljúfrafoss a projdete se 

poblíž 60m vodopádu Skógafoss
• na nejjižnějším mysu Islandu Dyrhólaey můžete 

obdivovat skalní bránu 
• u městečka Vík vstoupíte na černou sopečnou pláž 
• navštívíte tzv. Zlatý trojúhelník (aktivní gejzír Strokkur, impozantní 

vodopád Gullfoss, NP Þingvellir)
• poznáte hl. město Islandu Reykjavík

Termín: Cena:  
31. 3. – 5. 4. 2023 od 87 000 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 31IS 

Vypravte se s Periscopem na Island v období velikonočních svátků a zažijte nevšední atmosféru 
probouzejícího se jara těsně pod polárním kruhem. 

VELIKONOCE NA ISLANDU – TERMÁLY A VODOPÁDY

ZÁPADNÍ GRÓNSKO  ZÁPADNÍ GRÓNSKO  
– ILULISSAT      – ILULISSAT      

V ceně jsou mimo jiné:  
• plavba mezi ledovými krami v Ilulissatu
• plavba do osady Rodebay spojená s tradičním 

obědem 
• výlet se psím spřežením 
• Kodaňská karta na jízdné v Kodani a vybrané  

vstupy zdarma

Tip CK Periscope:
Zájezdu se zúčastní i cestovatel a fotograf  
Jiří Kolbaba.

Termín: Cena:  
5. 4. – 10. 4. 2023 od 38 000 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 26IS 

Tip pro vás:
Nenechte si ujít návštěvu světoznámé Modré 
laguny, unikátních termálních lázní. 
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TENERIFE – TÝDEN  TENERIFE – TÝDEN  
S TURISTIKOU A MOŘEMS TURISTIKOU A MOŘEM

ŠPANĚLSKO

Ideální destinace pro ty, kteří si chtějí i v období mimo letní měsíce užít slunce a teplé počasí 
a přitom chodit po nádherných, téměř liduprázdných horách.

Gibraltar – britské strategické zámořské území s mnoha zají-
mavostmi pro turisty. Z vysoké skály, kam se dá vyjít nebo 
vyjet lanovkou, uvidíte Afriku. Další atraktivitou je zdejší 
pěší chodník přes runway letiště a hlavně jediná evropská 

kolonie opic, které již přivykly přítomnosti turistů. 

„Loni nás mile překvapil nebývalý zájem našich klientů o zá-
jezdy do Španělska a na Tenerife. Proto jsme letos přidali 

další termíny a také jednu novinku – zájezd Španělské 
fjordy a evropské štíty, při kterém nám Španělsko uká-
že i svou méně známou, ale o to překvapivější vysoko-
horskou tvář,“ vzkazuje Petr Burian, hlavní manažer 

CK Periscope.

Malá ochutnávka zájezdu:
• černé hory Montanas Negras
• procházka v okolí vulkánů Garachico a Chinyero
• městečko Garachico s lávovými bazénky
• NP Las Cañadas – bizarní sopečná krajina 
• zelené pohoří Anaga 
• nádherná túra podél divokého pobřeží k pláži Playa de Tamadiste
• vyjížďka na vyhlídku s pozorováním západu slunce
• procházka vavřínovým pralesem
• skvosty moderní architektury v Santa Cruz

Co také společně navštívíme:
• starobylá města – Malaga, Cádiz, Sevilla, Granada a Córdoba
• slavný Gibraltar s výhledem na Afriku a kolonií volně žijících opic
• 3 000 m vysoké pohoří Sierra Nevada 
• pevnost Alhambra a zahrady Generalife (UNESCO)
• slavnost flamenka Feria de Abril 

3 výhody zájezdu
1. vyrážíme v menší skupině cestovatelů
2. ubytováni celý týden na jednom místě v komfortním 4hvězdič-

kovém hotelu s bazénem 
3. v ceně je i bohatá polopenze 

Tip CK Periscope:
V oblasti Los Gigantes se můžete vydat lodí za delfí-
ny, kulohlavci a velrybami.

Termín: Cena:  
10. 2. – 17. 2. 2023 od 38 600 Kč
10. 3. – 17. 3. 2023 od 38 600 Kč

Další termíny průběžně po celý rok.  
Na září připravujeme termín s odletem z Brna.

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 32SW 

Termín: Cena:  
22. 4. – 1. 5. 2023 od 37 636 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 07SW 

Tradiční zájezd do nejatraktivnějšího regionu Španělska v době konání slavnosti flamenka s nově 
upraveným a prodlouženým programem!

ANDALUSIE V DOBĚ SLAVNOSTÍ V SEVILLE

Tip pro vás:  
I při tomto nabitém poznávacím programu zbyde čas na koupání v moři!

Co je také v ceně:  
• 3× vynikající večeře
• vstupné do Alhambry
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ŠPANĚLSKÉ FJORDY ŠPANĚLSKÉ FJORDY 
A EVROPSKÉ ŠTÍTY    A EVROPSKÉ ŠTÍTY    

Letecký zájezd pro turisty zvyklé na pohyb. Pohoda Španělska bez davů lidí, příjemné teploty,  
túry v horách, středověká města, procházky po plážích i koupání v moři.  

Vydejte se s námi poznat krásy srdce Španělska. Čeká nás pulzující Madrid i jednodenní výpravy do 
historických měst rozesetých po kastilských provinciích.

Co můžete od zájezdu očekávat:
• túry v NP Picos de Europa (Evropské štíty), kde 

hory dosahují přes 2 500 m n. m. 
• návštěvu měst Bilbau a Santanderu 
• procházku po části známé poutnické trasy Camino 

de Santiago 
• toulky po plážích a koupání v moři
• jeskyni Altamira, tzv. sixtinskou kapli paleolitu
• Ruta del Cares – jeden z nejkrásnějších treků Evropy 
• túru na Gilbo – tzv. leonský Matterhorn
• Llanes – středověké město s přístavem i velrybářskou historií

Co je také na programu:
• pulzující Madrid s jedinečnou architekturou i vzácnými uměleckými díly
• jednodenní výpravy do okolních historických měst
• královský palác El Escorial v horách
• město Segovia s jedinečným římským akvaduktem
• turistickou perlu Toledo

Tip pro labužníky:
Během zájezdu si budeme vychutnávat jednu z nejlepších kuchyní svě-
ta. V ceně jsou 3 večeře.

Termín: Cena:  
2. 5. – 7. 5. 2023 od 29 003 Kč

12. 9. – 17. 9. 2023 od 29 830 Kč
Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 67SW 

Termín: Cena:  
17. 6. – 24. 6. 2023 od 36 290 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 93SW 

MADRID, A TO NEJLEPŠÍ Z CENTRÁLNÍHO ŠPANĚLSKA

Co je také v ceně:  
• doprava vlaky a pohodlnou MHD na 1denní výlety do okolí
• 4denní jízdenka na madridské metro
• vstup do kláštera El Escorial

NOVINKA

Výhody zájezdu 
• menší skupina
• ubytování po celou dobu v jednom hotelu v centru 

 Barcelona s Ferem Michlíkem
Eurovíkend naplněný španělskými emocemi pod taktovkou oblí-
beného průvodce Fera Michlíka. Těšte se na procházky po památ-
kách i ochutnávky výtečné místní kuchyně.

Termín: Cena:  
8. 5. – 11. 5. 2023 od 19 982 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 51SC

TIP NA DÁREK PRO RODIČE
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AZORY – KRÁSY OSTROVA  AZORY – KRÁSY OSTROVA  
SAO MIGUELSAO MIGUEL

AZORSKÉ OSTROVY

„Azory patří k destinacím, kam se v době pandemie nedalo 
moc cestovat kvůli přísným opatřením. Tak jsme si počka-

li a v sezóně 2022 měli všechny zájezdy rychle vyproda-
né. Na rok 2023 jsme naplánovali další. Můžete si přitom 
vybrat, zda chcete pořádně prozkoumat jen hlavní os-
trov Sao Miguel, anebo procestovat najednou více ost-

rovů,“ doporučuje Tomáš Hájek, zkušený průvodce 
a jeden z hlavních manažerů CK Periscope. 

Ať už se ale rozhodnete pro kterýkoli z Azorských ostrovů, 
objevíte ráj zelené a modré barvy v rozmanité vegetaci s dominantními 
hortenziemi neskutečných rozměrů, jaké jste nejspíš ještě nikdy neviděli.

Při tomto zájezdu navštívíme Sao Miguel – hlavní azorský ostrov s hlavním městem Ponta Delgada. 
Uvidíme sopečná jezera, exotickou flóru a teploty se budou pohybovat v průměru kolem 20 stupňů. 

Co vás jistě zaujme:
• exotické rostliny, především stále zelené stromové kapradě
• botanická zahrada ve Furnaši patří k těm nejkrásnějším v Evropě
• vyhlášené termální koupele v železité vodě
• východní pobřeží, které patří k těm nejdramatičtějším v Evropě
• ochutnávky místních gastronomických specialit 3 výhody pro vás

1. cestujeme v menší skupině
2. v červnu už jsou hortenzie v plném květu
3. koupání v přírodních termálech

Termín: Cena:  
16. 6. - 22. 6. 2023    od 39 710 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 47SW 

Tip pro gurmány: 
V ceně zájezdu je i ochutnávka místní speciality 
cozido ve městě Furnas.

…kde se „vaří“ počasí pro Evropu. Azorská (severoatlantická) tlaková výše se nachází nad subtropickými a tropickými částmi severní poloviny 
Atlantského oceánu a často a zásadně ovlivňuje počasí ve střední i jihozápadní Evropě (především v letním období). Až tedy uslyšíte v předpovědi 
počasí, že brázda vysokého tlaku vzduchu nad Azory zasahuje svým hřebenem do střední Evropy, vězte, že bude hezky.

Zjistili jsme:
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Na co se třeba můžete těšit:
• záplavu mohutných, hlavně modrých hortenzií
• 2–3hodinové procházky v nádherné přírodě
• plavby trajekty po moři mezi ostrovy
• koupání v lávových bazénech
• toulání se po vulkanických plážích
• skvělou portugalskou gastronomii

Pojeďte s Periscopem objevit trojici klidných centrálních Azorských ostrovů v pohodovém tempu! 
Vydáme se na ostrovy Faial, Pico a Sao Jorge, které jsou propojené lodními linkami.

Tip CK Periscope – co si ještě můžete dopřát:
• výlet za pozorováním velryb a delfínů (cca 60 EUR)
• výstup na horu Pico s horským vůdcem včetně pojištění  

(cca 60 EUR)

Termín: Cena:  
17. 7. – 26. 7. 2023    od 57 760  Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 64SW 

Přehled všech dalších zájezdů, které CK Periscope pořádá na Azorské ostrovy,  
najdete na www.periscope.cz  

LETNÍ RELAX  LETNÍ RELAX  
NA  AZORECH  NA  AZORECH  
S TURISTIKOU A KOUPÁNÍM    S TURISTIKOU A KOUPÁNÍM    NOVINKA

Cena také obsahuje:  
• 9× ubytování se snídaní (v hotelech, apartmánech nebo typických  

kamenných domech)
• trajekty mezi ostrovy Faial, Pico a Sao Jorge
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MADEIRA – POZNÁVÁNÍ MADEIRA – POZNÁVÁNÍ 
A KVĚTINOVÉ SLAVNOSTIA KVĚTINOVÉ SLAVNOSTI

PORTUGALSKO

„Vzpomínám si, jak mě Madeira překvapila a jak jsem z ní 
byla nadšená, když jsem sem přijela poprvé. Zdejší kli-

ma je opravdu velmi příjemné, za což ostrov vděčí tep-
lému Golfskému proudu. Díky tomu se teploty pohybují 
celoročně kolem 20 °C, takže se sem můžete vypravit 
v podstatě kdykoli. Madeira je skvělé místo pro pozná-

vání i relaxaci – horské masivy střídají divoká zelená 
údolí, uvidíte krásné vodopády, lávová jezírka, v nichž se 

dá koupat. Podél levád, což jsou zavlažovací kanály, které roz-
vádějí vodu z vlhkého severu ostrova na suchý jih, se vydáváme s našimi 
klienty na výlety. Třešničkou na dortu jarních zájezdů jsou pak Květinové 
slavnosti, kdy je hlavní město Funchal krásně vyzdobené a městem projíž-
dí průvod s květinovými alegorickými vozy,“ přibližuje atmosféru Madeiry 
v době květinových slavností Monika Frolíková, oblíbená průvodkyně 
CK Periscope, se kterou se můžete setkat také na zájezdech do Norska 
a na Island.    

Nechte se pozvat do květinového ráje na „ostrov věčného jara“. Čeká vás gejzír vonící subtropické 
vegetace a zažijete i jedinečný průvod tanečníků samby… 

Co společně zažijeme:
• hlavní město Funchal, včetně starého města Zona Velha, tržiště 

Mercado dos Lavradores i kostela, kde odpočívá poslední český 
král Karel I.

• výjezd na náhorní plošinu Paúl da Serra
• Rabaçal, kde se projdeme v okolí vodopádu Risco
• ve skrytém jezírku Lagoa do Vento se otužilci i vykoupou
• cestu 900 m dlouhým tunelem, který překonáme za svitu baterek
• nejstarší vavřínový les na ostrově
• pohled z vyhlídky Ninho da Manta 
• vyhlídkové místo Balcões
• procházku poloostrovem São Lourenço
• klasické trojúhelníkové barevné domky se 

spoustou květin v Santaně
• Curralu das Freiras (Údolí jeptišek), které 

si prohlédneme z vyhlídky Eira do Serrado, 
a poté v samotné vesničce vyzkoušíme některou 
z proslulých kaštanových specialit

• alegorický průvod s tanečníky samby a spoustou květin v centru 
nazdobeného Funchalu

Co ještě můžete na Madeiře vyzkoušet:
• 2–3hodinovou plavbu katamaránem za pozo-

rováním delfínů a možná i velryb
• jízdu na saních (carro de cesto)

Výhoda zájezdu 
Po celou dobu pobytu budete ubytováni na jednom místě v pohodl-
ném dosahu centra Funchalu pěšky nebo linkovým autobusem. Vybí-
rat můžete mezi komfortním 4hvězdičkovým hotelem s výbornými 
službami, nebo klidným rodinným penzionem.

Tip pro vás:
Nechce se vám na dlouhé túry? Vyberte si podle svých preferencí! 
Jednou z nejkrásnějších levadových tras na Madeiře je Caldeirão 
Verde neboli „zelený kotel“. Podél levady se jde stejnou cestou tam 
i zpět, můžete se tedy procházet v bujné vegetaci podle své vlastní 
chuti a kondice.

Termín: Cena:  
24. 4. – 1. 5. 2023 od 35 696 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 09SW 

Všechny zájezdy CK Periscope na Madeiru najdete na www.periscope.cz  
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Poznejte Portugalsko po unikátní trase a s jedinečnými zážitky v menší skupině cestovatelů. 
Budeme se také plavit po řece Douro a ochutnávat portské víno.

Co například při zájezdu uvidíte:
• hlavní město Porto, kde si prohlédneme například dekorativní umění 

azulejos, nábřeží s barevnými domky Cais da Riberia i monumentální 
most Ludvíka I.  

• údolí řeky Douro, jednu z nejproslulejších a nejmalebnějších vinař-
ských oblastí v Evropě

• Fátimu, jedno z nejvýznamnějších křesťanských poutních míst na světě
• městečko Batalha a impozantní klášter – jednu z nejúchvatnějších 

staveb v Portugalsku
• rybářské město Nazaré
• Sintru, letní sídlo králů
• Cabo da Roca – nejzápadnější bod evropské pevniny 
• Lisabon – úzké uličky s vyhlídkami ve staré čtvrti Alfama, čtvrť Belém 
• jižní pobřeží Algarve
• bouřlivý mys Cabo de Sao Vicente, který byl ve středověku považován 

za „konec světa“

Termín: Cena:  
17. 4. – 25. 4. 2023   od 42 098 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 99SW 

PORTUGALSKO – DIVOKÉ POBŘEŽÍ, PORTUGALSKO – DIVOKÉ POBŘEŽÍ, 
PAMÁTKY A GASTRONOMIEPAMÁTKY A GASTRONOMIE

Co je také v ceně:  
• plavba po řece Douro
• ochutnávka portského vína
• návštěva korkové farmy v kraji Alentejo
• 3× večeře
• jízdenky na MHD v Portu a Lisabonu (24 h)

Výhody pro vás 
Cestujeme v menší skupině a v době, kdy vládne v Portugalsku 
příjemné jarní klima.

 Relax u oceánu na Madeiře s lehkou 
turistikou a možností jógy
Vyberete-li si z termínů našich zájezdů na Madeiru právě tenhle 
březnový, můžete se v jeho rámci zdarma zúčastnit i lekcí jógy. 

Co vás čeká: 
• plnohodnotný poznávací program, při kterém navštívíte ty největší 

skvosty ostrova (vodopád Risco, „pohádkový les“ v oblasti Fanalu, 
„Údolí jeptišek“, překrásnou levádovou trasu Caldeirão Verde, 
město Funchal...) 

• v případě zájmu můžete vyzkoušet i ranní a večerní (45 min.) lekce 
jógy s profesionální lektorkou

Termín: Cena:  
10. 3. – 17. 3. 2023   od 36 900 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 37SW 
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NORSKO – NEJKRÁSNĚJŠÍ FJORDYNORSKO – NEJKRÁSNĚJŠÍ FJORDY
NORSKO – POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Klienty velmi oblíbený a náš nejdéle prodávaný poznávací letecký zájezd do Norska. Právem jej 
proto považujeme za klenot mezi našimi zájezdy. 

Co všechno vás v Norsku čeká:
• centrum hlavního města Osla, 

včetně parku Frogner
• hansovní domy na nábřeží 

Bryggen (UNESCO), starou čtvrť 
Gamle Bergen, rybí trh či vyhlíd-
ku Fløyen v Bergenu

•  vodopády Vøringfossen, 
Steindalsfossen či Tvindefossen

•  ledovcový splaz Nigardsbreen
•  starobylý sloupový kostel 

v městečku Lom
•  11 zatáček proslulé silnice 

Trollstigen – Trolí stezky
•  NP Rondane a Jotunheimen
•  olympijské můstky 

v Lillehammeru a starý skanzen  
Maihaugen

Co si rozhodně nenecháme ujít:
• hlavní město Norska Oslo
• skokanské můstky v Lillehammeru anebo prohlídka skanzenu  

Maihaugen
• NP Jotunheimen a nejstarší NP Rondane
• hluboké údolí Romsdalen s Trollveggen (Trolí stěna)
• vyhlídku na hoře Dalsnibba (1 500 m n. m.)

Termín: Cena:  
2. 7. – 9. 7. 2023 od 37 620 Kč

13. 7. – 20. 7. 2023 od 37 620 Kč
23. 7. – 30. 7. 2023 od 37 620 Kč
30. 7. – 6. 8. 2023 od 38 760 Kč
6. 8. – 13. 8. 2023 od 37 620 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 38NO 

Termín: Cena:  
17. 6. – 22. 6. 2023 od 29 900 Kč
22. 6. – 28. 6. 2023 od 29 900 Kč
15. 8. – 20. 8. 2023 od 29 900 Kč
21. 8. – 27. 8. 2023 od 29 900 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 47NO 

Co je také v ceně:  
• vyhlídková plavba po Geirangerfjordu
•  polopenze (7× snídaně, 7× večeře)

Cena také obsahuje:   
• vyhlídkovou plavbu po Geirangerfjordu
• 5× snídaně (6× v termínech od 22. 6. a 21. 8. 2023)
• 3× večeře

Tip pro vás:
Termínu 30. 7. – 6. 8. 2023 se účastní cestovatel  
Jiří Kolbaba.

Tip CK Periscope: 
Klienti starší 55 let mohou čerpat slevu 2 000 Kč na osobu. 

Velmi úspěšný zájezd, jehož program je uzpůsoben i pro účastníky s omezenějšími schopnostmi 
pohybu. Očekávejte pohodovou jízdu, dostatek času na prohlídky a nenáročné vycházky do přírody.

DO SRDCE NORSKÝCH FJORDŮ

• ledovcový splaz – Nigardsbreen
• sloupový kostel (stavkirke) v městečku Lom
• ledovce pod nejvyšší horou Galdhøppigen v NP Jotunheimen

TIP NA DÁREK PRO RODIČE
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Co například společně uvidíme a zažijeme:
• „Město sedmi hor“ – Bergen s hanzovní čtvrtí Bryggen
• procházku za vodní clonou vodopádu Steindalsfossen
• údolí vodopádů Husedalen
• pěší túru na skalní plošinu Preikestolen (Kazatelna)
• nejjižnější norský maják Lindesnes
• plavbu trajektem do Dánska
• město Århus – perlu moderní architektury 
• ostrov Sjaelland s městem Roskilde – středo-

věké sídlo dánských králů
• muzeum vikingských lodí u fjordu Roskilde
• sochu Malé mořské víly v Kodani

Na co se třeba můžete těšit:
V Norsku:
• moderní Oslo včetně prohlídky muzeí na poloostrově Bygdøy
•  nádherný vodopád Tvindefossen
•  největší ledovec evropské pevniny Jostedalsbreen a jeho splaz 

Nigardsbreen
•  NP Jotunheimen
•  nábřeží Bryggen s hansovními domy v Bergenu
•  plavbu po Næroyfjordu a Sognefjorden

Co je také v ceně:  
• vyhlídková plavba po fjordu (UNESCO)
• 7× večeře

Co je také v ceně: • plavba do Dánska • 3× večeře a 1× oběd

Tip CK Periscope: 
Zájezd nabízí nejlepší poměr ceny zájezdu a navštívených lokalit 
v Norsku a na Islandu. 

Oblíbený zájezd s lehkou turistikou kombinuje poznávání přírody, historie, fjordů, hor i měst 
v Norsku i Dánsku. 

SEVERSKÁ ROMANCE – NORSKO A DÁNSKO

Při tomto zájezdu můžete poznat v rámci jedné cesty hned dvě zajímavé severské destinace – 
Norsko i Island. Začínáme prohlídkou norské metropole Oslo a končíme koupáním ve známých 
termálních lázních Modrá laguna na Islandu.

KLENOTY NORSKA  A  ISLANDUKLENOTY NORSKA  A  ISLANDU

NORSKO | ISLAND | DÁNSKO

Termín: Cena:  
8. 7. – 16. 7. 2023 od 53 200 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 99NO 

Termín: Cena:  
6. 8. – 13. 8. 2023 od 41 800 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 73NO 

Máte rádi moderní architekturu?
Dánské město Århus je ukázkou moderní archi-
tektury. Uvidíte Muzeum moderního umění ARoS, 
Dokk 1 – největší veřejnou knihovnu ve Skandinávii 
a obytný komplex Ledovec – Isbjerget.

Na Islandu:
• vodopád Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit za jeho vodní stěnu
• sopku Eyjafjallajökull
• šedesátimetrový vodopád Skógafoss
• proslulou černou sopečnou pláž ve Viku
• tzv. zlatý trojúhelník – aktivní gejzír Strokkur, impozantní vodopád 

Gullfoss na řece Hvítá, národní park Þingvellir (UNESCO)
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LOSÍMI A SOBÍMI STEZKAMI  LOSÍMI A SOBÍMI STEZKAMI  
DO NORSKÝCH HORDO NORSKÝCH HOR

NORSKO – TURISTIKA

Vydejte se s námi do nejkrásnějších přírodních koutů Norska k nejvyššímu pohoří Skandinávie. 
Čeká vás pohodový letecký zájezd a toulky nádhernou panenskou přírodou. 

Jaké budou naše cíle?
• vyhlídková cesta Peer Gynt vegen
• přechod hřebene za výhledy na jezero Tesse
• norská národní túra – přechod hřebenem Bessegen nad jezerem 

Gjende
• plavba po jezeře Gjende (zahrnuta v ceně zájezdu)
• výlet v NP Rondane
• sloupový kostel v městečku Lom
• fjord Geirangerfjord (UNESCO)
• procházka v NP Jotunheimen či túra v NP Dovrefjell

Termín: Cena:  
9. 7. – 16. 7. 2023 od 32 300 Kč

16. 7. – 23. 7. 2023 od 32 300 Kč
Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 31NO 

Tip pro vás:  
Láká vás pěší safari za pozorováním pižmoně 
severního v NP Dovrefjell s místními průvodci? 
Objednejte si jej za příplatek již při přihlášení.

Pan Petr Šašek z Jindřichova Hradce se stal výhercem soutěže, kterou pořádala společnost 
NaturaMed s moderátorem Honzou Musilem. Výhra byla opravdu lákavá – zájezd do Norska 
s CK Periscope. Zeptali jsme se výherce, jak si výlet užil. 

S CK PERISCOPE BYCH SE URČITĚ DO SVĚTA ZASE VYDAL

Jak jste se dozvěděl o soutěži?
Soutěž jsem objevil na facebookovém profi-
lu Honzy Musila. Neváhal jsem ani vteřinu. Už 
dlouho jsem snil o tom se do Norska podívat. 
Ale že bych mohl být vylosovaný a vyhrát hlavní 
výhru, to by mě v životě nenapadlo… 
Mělo se tipovat, kolik kapslí OmegaMarine Forte+ 
(doplněk stravy s norským rybím olejem) veze 
Honza Musil na paletě. Podle fotky jsem tipoval, 
že to musí být nad 50 000. A bylo to správně. 

Jak proběhlo předání výhry?
Výhru mi předal moderátor Honza Musil, Jan 
Řepa z pořádající společnosti NaturaMed 
a Petr Burian z CK Periscope. Mohl jsem si 
vybrat ze dvou zájezdů. Zvolil jsem si zájezd 
Losími a sobími stezkami do norských hor 
– už ten název byl lákavý. Kvůli pandemii byl 
ale zájezd 3× odložen. Letos jsem se konečně 
dočkal.

Jak se vám v Norsku líbilo? 
Norsko mě naprosto uchvátilo. Příroda je tam 
překrásná, a i díky počasí, které nám přálo, byl 
celkový dojem o to silnější. Stihli jsme výstup na 
horu Skeikaipen, přechod hřebene nad nádher-
ně zabarveným jezerem Tesse, výšlap k jedno-
mu z největších vodopádů v Norsku Vettifossen, 
přechod přes NP Rondane k chatě Peer Gynta, 
návštěvu dřevěného kostela v městečku Lom, 
výlet k divoké ledovcové řece Sjoa, plavbu lodí 
přes fjord i výstup k ledovci v NP Jotunheimen. 
Největším zážitkem ale pro mě byla norská ná-
rodní túra – přechod hřebene Bessegen nad je-
zerem Gjende. To byla opravdu krása!
Jak jste byl spokojený s organizací zájezdu?  
Co se organizace zájezdu týče, nemám jedinou 
výtku. Vše bylo perfektně připravené, napláno-
vané, ubytování v malých dřevěných chatkách 
bylo moc fajn, průvodkyně Hanka Tomsová 
neměla chybu. S CK Periscope bych se určitě 
do světa zase vydal, lákadel pro cestovatele má 
mnoho. Rád bych se podíval třeba na Madeiru, 
Lofoty, do Skotska či Kanady. Nejvíc teď ale pře-
mýšlím nad Islandem, ten mě láká už dlouho. 
Děkujeme za rozhovor.
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Co nás třeba v Norsku čeká:
• „stolová hora“ Skeikampen
• chaty Peer Gynt, Hytta a Smuksjøseter při túře v nejstarším 

NP Rondane
• nejvyšší pohoří Skandinávie Jotunheimen a výstup na Galdhøpiggen 

(2 469 m) – nejvyšší vrchol celé Skandinávie
• túry v okolí ledovcového splazu Nigardsbreen
• vyhlídka Stegastein
• údolí Husedalen se čtyřmi nádhernými vodopády na řece Kinso
• slavná skalní plošina Preikestolen (Kazatelna)

Co společně zažijeme:
• centrum Osla – zelené metropole Norska 
• túru na okraji NP Rondane k chatám Peer 

Gynt, Hytta a Smuksjøseter
• několikahodinový výšlap v NP Jotunheimen 

vzhůru k jezeru Storvatnet
• kratší výstup k jezeru pod vrchol Biskupen 
• túru údolím vymodelovaným ustupujícím ledovcem Erdalen 
• výjezd atraktivní lanovkou na vrchol Hoven (1 101 m n. m.)
• túru v pozvolném, avšak divokém terénu Stezkou vodopádů 

(Fossestien) kolem peřejí řeky Gaula
• procházku ve 2. největším norském městě Bergen po nábřeží s dře-

věnými hansovními domy Bryggen (UNESCO).

Termín: Cena:  
30. 6. – 9. 7. 2023 od 28 880 Kč
28. 7. – 6. 8. 2023 od 28 880 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 90NO 

Tip pro vás:   
Zájezd si můžete za příplatek obohatit fakultativním 
výletem lodí po Naeroyfjordu (UNESCO). 

Tip CK Periscope:   
Zájezd nabízí komfortní zázemí turistických hotelů  
a je vhodný i pro sólo cestovatele. 

S CK PERISCOPE BYCH SE URČITĚ DO SVĚTA ZASE VYDAL

VODOPÁDY, LEDOVCE  VODOPÁDY, LEDOVCE  
A FJORDY NORSKA   A FJORDY NORSKA   

Letecký poznávací zájezd do Norska s přiměřenou porcí turistiky v horském terénu. Delší túry se 
střídají s kratšími vycházkami a odpočinkovými poznávacími dny. 
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Co je také v ceně:  
• 6× večeře (dodaná klientovi, který si ji sám ohřeje) 

Co je také v ceně:  
• 7× polopenze 
• vnitrostátní trajekty
• poplatek za místního průvodce s lanem 

Na českém trhu jedinečný letecký poznávací zájezd do Norska s turistikou a pohodlným zázemím 
hotelu s polopenzí. 

NORSKO – TURISTIKA I KOMFORT HOTELU

Termín: Cena:  
20. 7. – 27. 7. 2023 od 42 560 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 92NO 

Líbí se vám zájezd, ale na túry se necítíte?   
Norsko si vychutnáte v plné kráse, i když nepůjde-
te na uvedené túry – můžete s námi vyrazit na 
zájezd a užít si třeba jen okolí v místech ubyto-
vání, jít za skupinou s průvodcem pomalejším 
tempem (návrat z túry je vždy stejnou cestou) 
nebo se toulat okolím, kde bude autobus če-
kat na hlavní skupinu. 
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LOFOTY A PŘÍRODA  LOFOTY A PŘÍRODA  
NA POLÁRNÍM KRUHUNA POLÁRNÍM KRUHU

NORSKO – LOFOTY

Vypravte se s Periscopem na sever Norska na souostroví Lofoty, které je podle mnohých 
nejkrásnějším koutem celé Skandinávie. Tento zájezd je vhodný hlavně pro ty, kdo se rádi vydají  
na procházku nebo lehčí túru. Program k tomu totiž nabízí dostatek času. 

Lofotské souostroví láká zejména jedinečnou krajinou – horskými štíty, 
které rostou přímo z vody až do výšky jednoho kilometru, a malebnými 
rybářskými vesničkami, ležícími pod těmito štíty. Mnohé udiví i tyrkysová 
barva moře, ve kterém se ti otužilejší v létě i koupou, a nádherné písčité 
pláže. Ne nadarmo je příroda této oblasti chráněna několika národními 
parky. Při našem zájezdu se dostaneme blízko k ledovci, vodopádům a di-
vokým řekám. Budeme vyhlížet stáda sobů a obdivovat arktickou flóru 
Junkerdalenu. A také ochutnáme laponské speciality. A pokud chodíte 
rádi na houby, tady je nemusíte hledat, stačí sbírat!

Co vás ještě čeká na Lofotech:
• návštěva hlavního města Svolværu
•  tradiční rybářská obec Henningsvær, malebné  

rybářské vesničky Nusfjord (UNESCO), Reine a Å
•  cesta trajektem z přístavu Moskenes  

do města Bodø
•  Saltstraumen, nejsilnější vodní víry světa
•  výlet na polární kruh a k ledovci
•  procházky v přírodě, možnost sběru hub a lesních 

plodů
•  NP Junkerdal s mimořádně bohatou květenou
•  NP Saltfjellet-Svartisen, který chrání druhý největší evropský ledovec 
•  ledovcový splaz Svartisen

Termín: Cena:  
22. 6. – 29. 6. 2023 od 47 880 Kč
6. 8. – 13. 8. 2023 od 50 730 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 29NO 

Co je také v ceně:  
• 4× snídaně, 3× večeře
•  vnitrostátní trajekt 

Tip CK Periscope:   
Doporučujeme dokoupit si výlet lodí do pohádko-
vého Trollfjordu ( je třeba objednat již při zakoupe-
ní zájezdu).

Vyberte si z dalších zájezdů na Lofoty
 Norsko, polární kruh, NP Rago a Lofoty

Termín: Cena:  
29. 6. – 6. 7. 2023 od 49 780 Kč

16. 7. – 23. 7. 2023 od 49 780 Kč
Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 48NO 

 Lofoty, Vesterály a Senja – ostrovy  
za polárním kruhem

Termín: Cena:  
6. 7. – 14. 7. 2023 od 46 360 Kč
27. 7. – 4. 8. 2023 od 46 360 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 27NO 
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Tip pro vás:
Součástí zájezdu je i 2× ubytování ve stylových 
dřevěných vilách na břehu jezera (sauna, krb, 
ohniště…)

Tip pro vás:
Za příplatek můžete navštívit 
ametystový důl, krabí farmu  
nebo přenocovat ve Sněhovém 
hotelu. 

Na co se také můžete těšit:
• rozkvetlé hlavní město Helsinky s úžasnou moderní architekturou
• národní parky v jihovýchodním Finsku

Při zájezdu uvidíme například:
• polární kruh
• NP Pyhä – Luosto a 400 let starý prales
• 6 000 let staré skalní kresby v norské Altě
• laponské muzeum Siida a husky farmu
• městečko Karasjok – centrum norských Laponců
• mys Nordkapp – nejsevernější kout Evropy
• sněhový hotel s ledovými sochami 

FINSKO | ESTONSKO | LAPONSKO

SLUNOVRAT VE FINSKU  SLUNOVRAT VE FINSKU  
A PLAVBA DO TALLINNUA PLAVBA DO TALLINNU
Objevte překrásnou finskou přírodu, rozkvetlé Helsinky i historii estonského Tallinnu v období 
bílých nocí. Zážitkem budou i dvě plavby a také pravá finská sauna!

„Ve Finsku jsem byl poprvé jako školák na letním táboře. 
Zdejší příroda i celá země mě naprosto okouzlily. Finsko 

od té doby patří do mého života. Vystudoval jsem fin-
štinu a později začal pracovat i jako průvodce zájezdů 
do Finska s CK Periscope. Rád bych vás teď pozval na 
nově upravený zájezd, který pořádáme v době letního 

slunovratu. Ten totiž patří ve Finsku k největším svátkům 
v roce,“ říká Michal Švec, zkušený průvodce CK Perisco-

pe a specialista na Finsko. 

„Chcete-li poznat kouzelnou severskou přírodu v období 
polárního dne, vydejte se s námi do Laponska – oblas-

tí Norska a Finska za polárním kruhem. Uvidíte stáda 
sobů, křišťálově průzračná jezera, nekonečné lesy 
a pláně. Poznáte současnost i historii života Laponců 

a při troše štěstí spatříte i půlnoční polární slunce na 
mysu Nordkapp,“ zve ke společné návštěvě Laponska 

Patrik Dekan, oblíbený průvodce CK Periscope.   

Termín: Cena:  
11. 6. – 18. 6. 2023   od 36 480 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 16ES 

Termín: Cena:  
26. 7. – 3. 8. 2023 od 54 000 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 18NO 

Co je také v ceně:  
• plavby do NP Linnansaari a do Tallinnu a zpět
• 3× vstup do wellness/sauny

Co je také v ceně:  
• vstupné na Nordkapp
• 8× večeře
• plavba po jezeře Kilpisjärvi
• prohlídka Sněhového hotelu
• vstupné do muzeí

Finsko a Norsko plné zážitků! Poznávací zájezd s nenáročnými vycházkami a řadou aktivit  
a vstupů v ceně.

LAPONSKEM NA NORDKAPP NOVINKA

• město Kotka se slavným Maretariem a rybářskou chatou cara 
Alexandra III. 

• ostrovní hrad Olavinlinna a monumentální dřevěný kostel v Kerimäki
• dva výlety lodí po jezerech a trajektem po Baltském moři 
• hlavní město Estonska Tallinn s řadou dochovaných 

středověkých památek 
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WELLNESS NA ISLANDU WELLNESS NA ISLANDU 

ISLAND

Jedním z těch, kdo se nemohl dočkat, až se zase bude moct vypravit po dlouhé 
pandemické pauze na svůj oblíbený ostrov v Atlantském oceánu, byl Josef Chodur, 
průvodce a specialista na Island, který v CK Periscope pracuje už 20 let. Na ostrově 
zjišťoval, co je nového… 

Jaké to pro vás bylo vrátit se 
na Island po dlouhé přestávce?

Island jsem navštívil letos v květnu a bylo to pro 
mě velké osvěžení. Dříve jsem tam jezdil pra-
videlně, někdy i víckrát za rok se zájezdy nebo 
služebně, takže ta pauza byla skutečně dlouhá. 
Přiznávám, že se mi po Islandu stýskalo, protože 
to tam mám hodně rád. 
Jaký je Island v květnu?
Jedním slovem – úžasný!  V tuto dobu se sice 
ještě kvůli sněhu nemůže do vnitrozemí, kde 
jsou cesty uzavřené, ale to nevadí. Všechno je 
čerstvé, pučí tráva, kvetou pampelišky, vodopá-
dy a řeky jsou po zimě plné vody. 
Ostatně, já mám rád Island i v zimě, a to nejen 
kvůli polární záři, která je tu skoro denně vidět. 
Ale hlavně kvůli horám, které jsou díky sněhu 
hezky fotogenické. A přitom teploty nejsou nijak 
extrémní, dokonce tady bývá tepleji než u nás. 
Co se na Islandu za ty dva roky změnilo?
Například se staví spousta nových hotelů, ale 
co je překvapivé – místa v nich i v současných 
ubytovacích zařízeních jsou už na příští sezo-
nu téměř vyprodaná. Dnes platí, že kdo jede 
na Island individuálně a nezajistí si ubytování 
předem, má smůlu. Pak už zbývají jen nějaké 
pochybné ubytovny, které ale většinou nebývají 
v nejlepším stavu. 
Naše CK Periscope jezdí na Island už více než 
20 let. Za ty roky tu máme vybudované velmi 
dobré, často osobní a přátelské vztahy s místní-
mi lidmi, kteří nám vycházejí maximálně vstříc. 
Proto si naši klienti můžou být stoprocentně jis-
ti, že budou vždy ubytováni v kvalitních a ověře-
ných ubytovacích zařízeních. 
Jaké další novinky jste tu zaznamenal?
Vyrostla tady spousta nových wellness, ba-
zénů a spa. Vůbec ale není jednoduché se do 
nich dostat. Vše musí být dlouho dopředu re-
zervované. Stejně tak je třeba zajistit předem 
pro klienty různé další aktivity – třeba výlety 
za pozorováním velryb. Neskutečně vzrostly 

i ceny. Dříve stála návštěva běžného bazénu ve 
vesnici kolem 60 Kč, dnes za ni zaplatíte 200 Kč. 
A pokud se jedná o kvalitnější wellness (např.  
Modrá laguna), pohybuje se cena v přepočtu ko-
lem 2 000 Kč. Přesto chceme do našich zájezdů 
na Island možnost návštěvy bazénů a wellness 
zařadit, protože vykoupat se venku v příjemně 
teplé termální islandské vodě a s výhledem do 
nádherné krajiny, to je skutečně nezapomenu-
telný zážitek. 
Která nová koupací místa stojí podle vás  
za návštěvu?
Zajímavé je Vok Baths u Egilsstaðiru, kde jsou 
pěkné hot poty (38–41°C) vznášející se v jezeře, 
do něhož z nich můžete rovnou vstoupit, a tím 
se ochladit. Je zde i pára a studené rozprašo-
vače. Také ve známém Húsavíku vznikly nové 
lázně na útesu nad mořem. Jsou tu parádní hot 
poty s výhledem na moře. 
Ale asi nejvíc jsem byl nadšený z Forest Lagoon 
Akureyri, což je nádherné místo, citlivě zasaze-
né v lese na břehu fjordu, kde se můžete koupat 
v příjemně teplé geotermální vodě a přitom se 
kochat okolní přírodou. Voda, která pochází 
z hory za lagunou Forest, Vaðlaheiði, byla obje-
vena během stavby tunelu a má prý léčivou sílu. 

V ceně vstupného (5 900 ISK – cca 1 100 Kč) do 
těchto lázní je i sauna a k dispozici máte také 
dva bary, odkud vám donesou nápoj až do vody.

NEJZNÁMĚJŠÍ MÍSTA 
ISLANDU – polopenze

Termín: Cena:  
17. 6. – 25. 6. 2023 od 54 000  Kč
23. 7. – 31. 7. 2023 od 54 000  Kč
12. 8. – 20. 8. 2023 od 54 000  Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 10IS 

SEDM DIVŮ ISLANDU
Termín: Cena:  

24. 6. – 30. 6. 2023 od 38 760 Kč
1. 7. – 7. 7. 2023 od 38 760 Kč

29. 7. – 4. 8. 2023 od 38 760 Kč
6. 8. – 12. 8. 2023 od 38 760 Kč
27. 8. – 2. 9. 2023 od 38 760 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 12IS 
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V červnu hraje islandská krajina svěžími barvami a bývá slunečné počasí. Pojeďme společně 
prozkoumat vše, co zdejší překrásná příroda nabízí: nespoutané vodopády, termální prameny, 
ledovcové splazy, lávové pustiny, sopky a vývěry síry.

ISLAND – GEJZÍR, LEDOVCOVÁ ISLAND – GEJZÍR, LEDOVCOVÁ 
LAGUNA A VODOPÁDYLAGUNA A VODOPÁDY

Co třeba společně navštívíme:
• čerstvé lávové pole z roku 2021
•  sopku Hekla a pod světoznámou sopkou Eyjafjallajökull se projde-

me u vodopádu Seljalandsfoss
•  monumentální šedesátimetrový vodopád Skógafoss
•  skalní bránu na nejjižnějším mysu Islandu Dyrhólaey a u městečka 

Vík černou sopečnou pláž
•  ledovcovou lagunu Jökulsárlón pod největším islandským ledovcem 

Vatnajökull
•  tzv. zlatý trojúhelník – oblast Geysiru s aktivním gejzírem Strokkur, 

impozantní vodopád Gullfoss a NP Þingvellir (UNESCO)

Termín: Cena:  
10. 6. – 15. 6. 2023 od 37 240 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 24IS 

Co je také v ceně:  
Plavba obojživelnou lodí po ledovcové laguně 
Jökulsárlón.

Tip CK Periscope:
Doporučujeme navštívit i výjimečné geotermální 
venkovní lázně Modrá laguna. Vstup je za příplatek 
1 900 Kč. 

NA ISLAND Z BRNA A VÍDNĚ 
Nejen pro klienty z Moravy a Slovenska je určený zájezd na 
Island s přímým letem z Vídně (svoz z Brna v ceně, z Prahy 
za příplatek). Během poznávacího zájezdu zavítáme na 
nejzajímavější místa jihozápadní části tohoto výjimečného 
ostrova. 

Termín: Cena: 
7. 5. – 13. 5. 2023 od 39 576  Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 44IS 

Výhoda pro vás  
V ceně zájezdu je i plavba obojživelnou lodí po ledovcové laguně 
Jökulsárlón. 

Tip pro vás:
Zájezdu se zúčastní i cestovatel a fotograf  
Jiří Kolbaba.
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ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ  ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ  
NA ISLAND, HOTELNA ISLAND, HOTEL

ISLAND

Láká vás magická nevšední krajina i světelné divadlo na obloze? Vydejte se s námi objevit Island 
v nevšední atmosféře konce léta, kdy se příroda začíná nádherně podzimně zabarvovat. 

Na co se třeba můžete těšit:
• za jasných nocí lze pozorovat polární záři
•  vodopád Seljalandsfoss, který se nachází pod světoznámou sopkou 

Eyjafjallajökull

Při zájezdu jistě navštívíme:
• vodopády v lávě Barnafoss a Hraunfossar
•  kráter Grábrók
•  útes Hvítserkur, kde možná spatříme i tuleně
•  skanzen lidové architektury Glaumbær
•  lávové město Dimmuborgir i bahenní sopky (Námafjall)
•  královnu islandských hor Herðubreið
•  třetí nejvyšší vodopád Islandu – Hengifoss 
•  vodopády Skógafoss a Seljalandsfoss

Termín: Cena:  
27. 8. – 31. 8. 2023 od 34 105 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 17IS 

Termín: Cena:  
2. 7. – 10. 7. 2023 od 60 610 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 06IS 

Tip pro vás:
Velkým zážitkem jsou islandští koně, kteří se stále pasou volně venku. 

Během plných sedmi dnů navštívíme nejznámější místa Islandu: NP Þingvellir, lávová pole, jezero 
Mývatn i sopku Krafla, největší evropský ledovec Vatnajökull s ledovcovou lagunou Jökulsárlón, 
vodopád Gullfoss a aktivní gejzír Strokkur. 

ISLAND V KOSTCE 

Cena také obsahuje:   
7× večeře o třech chodech (mimo 1. den) 

•  splaz ledovce Sólheimajökull
•  koupel v přírodní laguně s termální vodou v geotermální oblasti 

Landmannalaugar
•  monumentální šedesátimetrový vodopád Skógafoss
•  návštěvu čerstvého lávového pole z roku 2021
•  tzv. zlatý trojúhelník – oblast Geysiru s aktivním gejzírem Strokkur, 

impozantní vodopád Gullfoss na řece Hvítá, NP Þingvellir (UNESCO) 
s nejstarším parlamentem světa – Alþing
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Co si rozhodně nenecháme ujít:
• čerstvé lávové pole z r. 2021 na poloostrově Reykjanes
• geotermální oblast Landmannalaugar s možností koupele v teplé 

říčce
• monumentální vodopád Skógafoss a skalní bránu Dyrhólaey u Víku   
• ledovcovou lagunu Jökulsárlón 
• největší ledovec Evropy Vatnajökull 
• nejmohutnější evropský vodopád Dettifoss a jezero Mývatn
• druhé největší město ostrova Akureyri 
• poloostrov Snæfellsnes s lávovými útvary v moři 
• „Verneovu“ sopku Snæfell
• zlatý okruh: aktivní gejzír Strokkur, vodopád Gullfoss a NP Þingvellir 

Co tady také můžete zažít:  
• čerstvé lávové pole z r. 2021 na poloostrově Reykjanes
• tzv. zlatý okruh: aktivní gejzír Strokkur, impozantní vodopád Gullfoss 

a NP Þingvellir 
• tajemné Čarodějné hory s vývěry horkých par a plynů
• koupání v přírodní termální „vaně“ v oáze Hveravellir
• vodopád Goðafoss 
• procházky v okolí sopek a stolových hor u jezera Mývatn
• nejmohutnější evropský vodopád Dettifoss 
• nejvyšší islandský vodopád Glymur (200 m)
• nejsevernější hlavní město – Reykjavík

Termín: Cena:  
16. 7. – 27. 7. 2023 od 56 800 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 08IS 

Termín: Cena:  
16. 7. – 23. 7. 2023 od 41 800 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 46IS 

Tip CK Periscope:
Ubytování na Islandu je obecně velmi drahé. Využili jsme 4lůžkové pokoje 
ubytoven a hostelů a připravili zájezd s dostupnou cenou. 

Tento zájezd představuje jedno z nejpodrobnějších poznávání Islandu po okružní silnici 
s odbočkami do vnitrozemí. 

ISLANDSKÁ MOZAIKA  

Nahlédněte s námi do tajemného islandského vnitrozemí. Čeká nás turistika v Čarodějných horách 
i koupání v přírodní termální „vaně“. Poznávací zájezd pro všechny, kdo rádi chodí na delší výlety 
krásnou přírodou.

PŮLDENNÍ TÚRY  PŮLDENNÍ TÚRY  
ISLANDSKOU KRAJINOUISLANDSKOU KRAJINOU

Výhoda pro vás 
V ceně zájezdu je i výlet lodí na Vestmannské ostrovy.

Tip pro vás:
Zájezdu se zúčastní i cestovatel a fotograf  
Jiří Kolbaba.
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TOULKY  TOULKY  
FAERSKÝMI  FAERSKÝMI  
OSTROVY OSTROVY 

FAERSKÉ OSTROVY

Vydejte se s Periscopem vstříc poznání fantastického divokého souostroví, které je hitem 
individuálních cestovatelů, ale díky své nepřístupnosti a malým kapacitám je zatím ušetřeno 
masovějšího turismu. Vítejte v přírodním ráji milovníků ryzího severu.

„Nejvýznamnějším faerským svátkem jsou slavnosti sva-
tého Olafa. Slaví se 28. a 29. července, kdy v ulicích po-

tkáte lidi v jejich tradičních krojích. Na různých místech 
souostroví se pořádají kulturní akce a sportovní závo-
dy – zejména ty veslařské. Je to také den, kdy poprvé 

zasedá faerský parlament, který je mimochodem vůbec 
nejstarší na světě. Pokud se s námi vydáte na Faerské os-

trovy v termínu 26.–31. 7., bude to právě v období Ólavsøka. 
Zažijete tak jedinečnou atmosféru veselí a patriotismu,“ upozor-

ňuje oblíbený průvodce CK Periscope a fotograf Václav Bacovský. 

Výhody pro vás: 
• vyrážíme v menší skupině cestovatelů
• budeme ubytováni v komfortním stylovém hotelu

Co všechno můžete na Faerech zažít:
• trajekt na ostrov Kalsoy a nenáročný výstup k majáku Kallur, což je 

jedna z nejproslulejších vycházek na ostrovech, se zastávkou u sochy 
mořské panny Kópakonan v osadě Mikladalur

• nejsevernější ostrov Viðoy a kostelík v osadě Viðareiði zasazený 
mezi dva dominantní kopce Malinsfjall a Villingadalsfjall 

• možnost společné večeře v některé z vyhlášených restaurací 
v Tórshavnu

• ostrov Eysturoy a nádherně položenou vesničku Gjógv, kde se pro-
jdeme podél strmých útesů padajících do Atlantiku 

• vyhlídkovou horskou silnici kolem nejvyšší hory souostroví 
Slӕttartindur (882 m n. m.) 

• hlavní město Tórshavn, kde na vlastní kůži zažijete poklid faerské me-
tropole, a také přístav, staré město a barevné domky s travnatými 
střechami 

• ostrov Vágar s vyhlídkou na špičatá skaliska Trøllkonufingur, pro-
cházku podél jezera Sorvagsvatn k vodopádu Bøsdalafossur a také 
jeden z nejproslulejších pohledů na Faerech – úchvatný vodopád 
Múlafossur 

• největší ostrov Streymoy, kde uvidíte nejvyšší faerský vodopád 
Fossá a idylicky položenou osadu Tjørnuvík s krásnou černou pláží

• nezapomenutelným zážitkem bude i návštěva snad nejkrásněji polo-
žené vesničky na Faerech Saksún s deseti stálými obyvateli 

Tip CK Periscope:
Pro zájemce je možné domluvit asi dvouhodinový lodní výlet z osady 
Vestmanna k 700 metrů vysokým ptačím útesům Vestmannabjørgini.

Tip pro fotbalové fanoušky
Červnový termín (14. – 19. 6.) bude zpestřen plánova-
ným fotbalovým zápasem kvalifikace o postup na mis-
trovství Evropy 2024 mezi Faerskými ostrovy a Českou 
republikou (plánovaný výkop 17. 6. 2023 ve 20:45). Pro zájem-
ce budeme zajišťovat vstupenky na tento zápas, který se bude hrát 
v bezprostřední blízkosti našeho hotelu (10 minut autem). 

Termín: Cena:  
24. 5. – 29. 5. 2023 od 52 283 Kč
14. 6. – 19. 6. 2023 od 51 205 Kč
21. 6. – 26. 6. 2023 od 51 205 Kč
26. 7. – 31. 7. 2023 od 52 155 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 34SW 

Co je také v ceně:  
• transfery a doprava na Faerských ostrovech dle programu
• trajekt na ostrov Kalsoy
• 5× ubytování se snídaní ve 4* hotelu 
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„Na Gotland jsem se poprvé podíval v roce 2003. Pak jsem 
tu několik let žil a od té doby se sem stále vracím. A čím 

si mě tak získal? Je to ostrov umělců, kde vládne nesku-
tečná pohoda i vzájemná důvěra a respekt mezi lidmi. 
A také mě okouzlil genius loci nádherného středověké-

ho města Visby, opuštěné rybářské vesničky a jedinečné 
vikingské památky. Stejně tak jsou úžasné procházky 

po liduprázdném pobřeží, kde se můžete kdekoli vykoupat 
v moři. A co se mi nikdy neokoukalo – ty nádherné západy slunce 

do moře,“ říká Josef Hanibal, zkušený průvodce CK Periscope, který na 
Gotlandu strávil několik let svého života. V srpnu 2023 se můžete na ten-
hle výjimečný ostrov podívat spolu s ním při zájezdu nazvaném Vikingský 
ostrov Gotland.

Výhoda pro vás: 
Při zájezdu budeme 4 noci ubytováni v prázdninové vesnici Gu-
stavvik ležící u pláže. Ta nabízí mimo jiné půjčovnu kol, gril a plá-
žovou saunu. V okolí jsou turistické stezky a běžecké tratě, hřiště na 
fotbal i volejbal. Sportovní vybavení vám půjčí na recepci. Na výbor-
nou večeři si pak můžete zajít přímo do hotelové restaurace Viken.

Na co se třeba můžete těšit:
• nádherné historické město Visby (UNESCO), kde navštívíme ka-

tedrálu sv. Marie a kamenné ruiny dalších kostelů a projdeme se ulič-
kami podél středověkých hradeb, kde jezdila na koni i Pippi Dlouhá 
punčocha

• útes Högklint, na kterém strávíme odpoledne koupáním v moři 
nebo výhledy a pozorováním západu slunce do Baltského moře

• ruiny kláštera v obci Roma
• vikingské pohřebiště Trullhalsar, magické místo uprostřed lesa, 

kde se nachází 320 kamenných hrobů 
• jednu z nejkrásnějších pláží ostrova Gotland u skalních formací 

Holmhällar, kde budeme sbírat zkameněliny a koupat se v moři 
• maják na útesu Hoburgen
• opuštěné rybářské vesničky a kamenné mohyly, na které vyjdeme

Tip Josefa Hanibala: 
„Obrovským zážitkem je návštěva Trullhalsaru – ma-
gického místa v lese, kde se nachází 320 kamenných 
vikingských hrobů. Tady pochopíte, kdo byli ti „lidé po-
pelnicových polí“, o kterých jste se učili ve škole.“

Co je také v ceně:  
• plavba trajektem Nyneshamn – Visby
•  transfer do Stockholmu, MHD, doprava do přístavu Nyneshamn auto-

busem lodní společnosti a na Gotlandu 1–2 mikrobusy
•  4× ubytování v apartmánech LUX (2 ložnice po dvou osobách, vy-

bavená kuchyňka, WC a sprcha), 2× v motelech (dvoulůžkový pokoj 
s WC a koupelnou)

•  5× snídaně

Švédský ostrov Gotland je skrytý poklad v Baltském moři. Lemují jej krásné útesy a bělostné pláže, 
můžete se tu koupat i pozorovat nádherné západy slunce. Čekají vás opuštěné rybářské vesničky 
i historické poklady v podobě vikingských a středověkých památek.  

VIKINGSKÝ OSTROV GOTLAND   VIKINGSKÝ OSTROV GOTLAND   

ŠVÉDSKO

Termín: Cena:  
21. 8. – 27. 8. 2023 od 33 820 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 86NO 

• ostrov Fårö, který se stal útočištěm švédského režiséra Ingmara 
Bergmana

• proslulé skalní formace, tzv. raukary
• menhiry postavené do půdorysu lodí v okolí obce Fröjel
• Tofta Strand – nejpopulárnější pláž celého Švédska
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KANADA – VANCOUVER, KANADA – VANCOUVER, 
PLAVBA  NA  ALJAŠKU     PLAVBA  NA  ALJAŠKU     

 PLAVBY S PRŮVODCI CK PERISCOPE

Jedna z nejhezčích lodních plaveb na světě. Skvělý kanadský Vancouver, ledovce, velryby, 
medvědi… A po vylodění čtyřdenní cesta Aljaškou! 

„Novinkou v naší nabídce jsou poznávací plavby, při nichž 
klienty doprovází česky nebo slovensky hovořící průvod-

ce naší CK. Připravili jsme pro vás lodní výlety, při kte-
rých navštívíte Kanadu a USA a také Norsko a Island. Při 
plavbách můžete například pozorovat velryby, mořské 

ptáky, plující ledové kry a užívat si přitom pohodlné zá-
zemí luxusní lodě,“ představuje novinku Hana Kubicová, 

specialistka CK Periscope na poznávací lodní plavby.

Inside Passage (Vnitřní pasáž) v délce přes 1 600 kilometrů se 
táhne od amerického Seattlu po aljašský Seward. Tato přirozená 
plavební cesta se zdánlivě nekonečnou linií pobřeží a více než ti-
sícovkou ostrovů je příslibem jedné z nejscéničtějších výletních 
plaveb světa. 

Zjistili jsme:

Plujeme vstříc dobrodružství!
• Začínáme ve Vancouveru, největším městě kanadské provincie 

British Columbia. 
• Navštívíme Stanley Park včetně akvária a nejnavštěvovanější atrakci 

– Devět totemů v Brockton Point.
• Můžeme navštívit přírodní park Capillano Bridge nebo vyjet lanov-

kou (či pěšky) na vrchol hory Grouse Mouintain. 
• Proplujeme Inside Passage (Aljaška), považovanou za jednu z nej-

atraktivnějších plaveb světa. Termín: Cena:  
19. 8. – 1. 9. 2023 od 120 660 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 85SW 

Co je také v ceně:  
• letecká doprava do Vancouveru a zpět z Fairbanks
• doprava na Aljašce (bus, vlak) 
• 7× ubytování na lodi ve 2lůžkových kajutách s oknem, včetně plné 

penze
• 5× ubytování v hotelech, motelech či srubech ve 2lůž-

kových pokojích se soc. zařízením
• služby delegáta CK Periscope na lodi i na Aljašce

Tip pro vás:
Zájezdu se účastní cestovatel Jiří Kolbaba.

• Indiánské totemy v ulicích města Ketchikan připomínají slavnou  
minulost města. 

• Budeme se kochat nádhernými výhledy z vrcholku hory Roberts a ob-
divovat jeden z nejdostupnějších ledovců země, Mendenhall.

• Navštívíme Ledovcové zahrady se stromy „rostoucími“ vzhůru noha-
ma i líheň lososů.

• Projdeme se městem Skagway s typickými dřevěnými budovami a vy-
razíme i za překrásnými výhledy z bývalé zlatokopecké úzkokolejky.

• Proplujeme Glacier Bay (Ledovcový záliv) a kolem ledovce Hubbard 
Glacier, největšího přílivového ledovce světa. 

• Přiblížíme se k nejvyšší hoře Ameriky – Denali (dříve Mt McKinley).
• Ve střediscích Talkeetna a Denali Park se můžeme např. projet na 

koni nebo si dopřát lehký trekking.
• Vyhlídkovým vlakem Alaska Railroad se vydáme do stanice 

Fairbanks, odkud odletíme zpět do Evropy a do Prahy.

NOVINKA
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Co například navštívíme v průběhu plavby? 
• dánskou metropoli Kodaň 
• norskou vesničku Hellesylt 
• fjord Geiranger (UNESCO)
• vesničku Flam v Sognefjordu a železnici 

Flåmsbana
• norské město Stavanger
• německý přístav Kiel 

Co třeba budete moci při plavbě obdivovat?  
• starobylé hanzovní město Hamburk
• souostroví Orkneje – významnou archeologickou lokalitu 
• hlavní město Islandu Reykjavík
• rybářské městečko Ísafjörður na severozápadě Islandu

Termín: Cena:  
9. 6. – 17. 6. 2023 od 37 010 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 0309 

Termín: Cena:  
3. 7. – 14. 7. 2023 od 47 670 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 0209 

Co je také v ceně:  
• 1× ubytování v Kodani ve 3* hotelu se snídaní
• 7× ubytování v kajutě s oknem, třída Classic
• plná penze

Co je také v ceně zájezdu?  
• 1× ubytování v Hamburku ve 3* hotelu se snídaní
• 10 nocí ve 2lůžkové kajutě s oknem, třída Bella 
• rozšířená plná penze

Dopřejte si jedinečnou plavbu lodí Costa Firenze. Norské fjordy budete moci obdivovat se sklenkou 
skvělého italského vína přímo z paluby. O kulinářské zážitky se postará 13 lodních restaurací. 

PLAVBA PO NORSKÝCH FJORDECH PLAVBA PO NORSKÝCH FJORDECH 
Z POHÁDKOVÉ KODANĚ  Z POHÁDKOVÉ KODANĚ  NOVINKA

Tip Hany Kubicové:
Na lodi můžete volně využívat bazén, vířivky, wellness centra, zajít si na 
divadelní představení nebo živou hudbu. Je zde i sportovní 
hřiště, outdoorové dráhy pro jogging a kolečkové brusle.

Tip CK Periscope:
Lodní společnost má širokou nabídku výletů v každém přístavu, na vy-
žádání vám zašleme jejich přehled. Výlety se konají v doprovodu českého 
průvodce.  

Poznejte Island trochu jinak – při plavbě luxusní lodí MSC Preziosa a v doprovodu česky nebo 
slovensky mluvícího průvodce. Navíc se zastávkami na Orknejích a Shetlandech! 

PLAVBA ZA KRÁSAMI ISLANDU  
PŘES ORKNEJE A SHETLANDY   

NOVINKA

• Akureyri, nejvýznamnější město severního Islandu
• Lerwick, hlavní město Shetlandských ostrovů
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14. 7. – 24. 7. 2023 od 49 970 Kč
Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 03BC 

TO NEJLEPŠÍ Z IRSKA A SKOTSKA 
Náš nejdelší poznávací zájezd na Britské ost-
rovy, při kterém navštívíme Irsko, Severní Ir-
sko a Skotsko. Vybrali jsme to nejlepší z kaž-
dé země tak, abychom zachovali příjemné 
tempo zájezdu.  

Tip pro vás: 
Na tento zájezd vám postačí jen 
6 pracovních dní – odlet je v pátek 
odpoledne a přílet další neděli.

Co při zájezdu uvidíme a zažijeme: 
• všechna tři hlavní města: Dublin, Belfast 

i Edinburgh
• nejzajímavější historické památky
•  mystická přírodní místa – Mohérské útesy 

i jezero Loch Ness
•  údolí Glen Coe, o kterém zpívá i folková 

legenda Pavel Žalman Lohonka
•  ochutnávku skotské whisky přímo v palírně

ZÁJEZDY DO SKOTSKAZÁJEZDY DO SKOTSKA

SKOTSKO

10 .7. – 16. 7. 2023 od 33 915 Kč
7. 8. – 13. 8. 2023 od 33 915 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 17BC 

PŘÍRODOU SKOTSKA 
Zájezd pořádáme tradičně v malé skupině 
max. 8 osob a střídají se při něm lehčí a ná-
ročnější túry. Můžete vystoupat na nejvyšší 
vrchol britských ostrovů Ben Nevis, navští-
vit hrad Eilean Donan, ochutnat 
skotskou whisky přímo v palírně 
a poznat centrum hlavního města 
Edinburghu.

12. 5. – 16. 5. 2023  od 28 900 Kč
Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 07BC 

SKOTSKO 55+ 
Kratší verze zájezdu do Skotska s atraktivním 
programem a v pohodovém tempu. Budeme 
se pohybovat v krásné přírodě a navštívíme 
mnoho zajímavých míst. Ochutnáme místní 
whisky, prohlédneme si jeden 
z nejznámějších skotských zám-
ků, zříceninu hradu u jezera Loch 
Ness i hlavní město Edinburgh.

Přednosti zájezdu:
• atraktivní program a pohodové tempo
• bez dlouhých přejezdů a fyzicky náročných 

procházek
• hotelové ubytování s polopenzí

18. 8. – 24. 8. 2023 od 43 985 Kč
Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 08BC 

SKOTSKO A ORKNEJSKÉ OSTROVY 
Během poznávacího zájezdu podnikne-
me túry nad největším skotským jezerem 
i v Grampian Mountains. Projdeme se po 
mořském pobřeží a v Edinburghu se vydáme 
na vyhaslou sopku. Navštívíme nejzacho-
valejší evropskou neolitickou 
osadu, v palírně ochutnáme skot-
skou whisky a prohlédneme si je-
den z nejmalebnějších skotských 
zámků. 

Co je také v ceně: 
• 6× ubytování v hotelech s polopenzí
•  4× večeře
•  trajekt na Orknejské ostrovy

16. 6. – 20. 6. 2023 od 30 900 Kč
Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 18BC 

SKOTSKO NEJEN PRO 55+ 
Pokud dáváte přednost cestování v menší 
skupině a máte rádi procházky a lehkou tu-
ristiku, tak tento zájezd je určen právě vám. 
Navštivte s námi jednu z nejse-
vernějších částí Britských os-
trovů a nechte se okouzlit její 
jedinečnou přírodou a bohatou 
historií. 

Tip CK Periscope: 
Tohoto zájezdu se účastní cestovatel  
Jiří Kolbaba.

Tip CK Periscope: 
Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových 
pokojích hostelů. Pokud cestujete ve čtyřech,  
můžete si vyžádat slevu za 4lůžkový pokoj.

TIP NA DÁREK PRO RODIČE
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Pojeďte s Periscopem objevit málo známé, odlehlé a tajuplné Shetlandy! Rozeklané pobřeží, 
divoký oceán, dramatické mořské útesy, nádherně bílé pláže jako v Karibiku, malé rybářské 
vesničky a krajinu, které v létě dominuje svěží zelená barva.

TOULKY SHETLANDSKÝMI  TOULKY SHETLANDSKÝMI  
OSTROVYOSTROVY

SKOTSKO

NOVINKA

„Jednou z novinek, kam se chceme v roce 2023 vypravit, 
jsou skotské Shetlandy, nejsevernější část Skotska. Po-

znávací zájezd připravujeme v podobném stylu jako 
Faery, tedy 6denní. Také v tomto případě se jedná 
o místo, které ještě není turisty moc objevené. Jedeme 
za nádhernou přírodou – zelenými útesy, krásnými plá-

žemi, papuchalky a shetlandskými poníky. Opět se jedná 
o cestování v menší skupině, proto pokud vás láká objevit 

a prozkoumat další přírodní severskou perlu, neváhejte s re-
zervací,“ vzkazuje Tomáš Hájek, zkušený průvodce a jeden z hlavních 
manažerů CK Periscope, který tento zájezd povede.   

Co společně prozkoumáme: 
• vydáme se na jih hlavního ostrova Mainland a prohlédneme si 

unikátní archeologické naleziště Jarlshof s pozůstatky vikingských 
obydlí

• projdeme se k majáku na výběžku Sumburgh Head, kde v létě hníz-
dí velké množství ptáků včetně papuchalků

• podnikneme lodní výlet na ostrov Mousa
• spatříme jednu z nejkrásnějších pláží na Shetlandech, která spojuje 

hlavní ostrov Mainland s ostrůvkem St. Ninian
• projdeme se v oblasti rybářské osady Hamnavoe a bělostné pláže 

The Sands of Meal
• prohlédneme si také největší shetlandské město Lerwick  

se 7 000 obyvateli
• dvěma krátkými trajekty přejedeme na ostrovy Yell a Unst
• v Haroldswicku si prohlédneme vikingské obydlí a repliku  

vikingské lodě

Tip Tomáše Hájka:
Na ostrově Mousa můžete spatřit nejzachovalejší skotský kamenný 
broch neboli kamennou věž starou více než dva tisíce let, která je zmiňo-
vána i v severských ságách.  

Tip nejen pro milovníky koní:
Zájemci se budou moci blíže seznámit s chovem shetlandských poníků.

Termín: Cena:  
2. 6. – 7. 6. 2023 od 46 455 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 35SW 

Cena také obsahuje  
• trajekty na ostrovy Yell a Unst
• vstupné na Sumburgh Head, případně další místní turistické poplatky 

Výhody zájezdu 
• cestujeme v menší skupině
• ubytování na jednom místě po celou dobu zájezdu

• projdeme se také v přírodní rezervaci Hermaness, kde sídlí ohrom-
né ptačí kolonie (mj. rybáci, terejové nebo papuchalci) 

• zažijeme to nejlepší z divokého pobřeží Shetlandů – na poloostro-
vě Eshaness se projdeme podél mocného příboje, v kulisách jedné 
z nejpůsobivějších scenérií na ostrovech

• naším cílem se stane i ostrov Muckle Roe, kde na nás čekají překrás-
né výhledy na rozeklané pobřeží z červené žuly
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ZÁJEZDY DO IRSKAZÁJEZDY DO IRSKA

IRSKO

30. 5. – 4. 6. 2023 od 31 900 Kč
Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 15BC 

10. 8. – 16. 8. 2023 od 34 960 Kč
Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 02BC 

IRSKO  
– ZELENÝ OSTROV 55+      
Poznávací zájezd určený všem, kteří chtějí 
poznat krásy Irska v pohodovém tempu bez 
náročnější turistiky. 

IRSKÝ EVERGREEN      
V rámci tohoto zájezdu spatříme stejná mís-
ta, jako jsou v programu zájezdu uvedeného 
nalevo (Irsko – zelený ostrov 55+), ale navíc 
ještě navštívíme nádherné Aran-
ské ostrovy. Výlet trajektem na 
tyto mystické ostrovy, jimž se 
přezdívá ztracená periferie Evro-
py, je už zahrnut v ceně zájezdu. 

Která místa společně navštívíme:
• oblast proslulého NP Connemara s úžasně 

rozlehlou a divokou krajinou
•  opatství Kyllemore Abbey, romanticky vyhlí-

žející stavbu na břehu jezera
•  Mohérské útesy, tyčící se až do 200 m n. m.
•  středověkou tvrz Bunratty Castle s malým 

skanzenem
•  nejlépe dochované oratorium v Irsku 

Gallarus oratory
•  krásný park a zahrady opatství Mucross 

House na břehu jezera Lough 
Leane

•  Rock of Cashel – nejzachovalejší 
románský kostel v Irsku 

• hlavní město Dublin

Výhoda pro vás 
6× ubytování v hotelech s polopenzí

Aranské ostrovy 
Opevnění z doby železné, staré keltské kří-
že trčící ze země, ruiny kamenných kostelů 
bez střech, vlny narážející na strmé útesy… 
Pokud máte rádi tajemství a mystická místa, 
musíte navštívit Aranské souostroví, jedno 
z nejodlehlejších míst Evropy. Právě tady se 
zachovaly nejstarší irské tradice. Při zájezdu 
se vydáme trajektem na největší z ostro-
vů – Inis Mór, kde stojí i Dun Aengus, jedna 
z nejlépe dochovaných prehistorických pa-
mátek v Evropě, pocházející ze 3. až 2. stol. 
před Kristem.

IRSKO – PŘÍRODOU SMARAGDOVÉHO OSTROVA     
Pokud patříte mezi ty, které láká dovolená v aktivnějším pojetí, určitě věnujte pozornost tomuto zájezdu. 
Většinu času při něm strávíme v přírodě a přitom bude dostatek času navštívit nejznámější místa ostrova. 

„Irsko je pro lehčí turistiku jako stvořené. Při našem pu-
tování proslulým národním parkem Connemara, plným 
jezer, zálivů a močálů, vystoupáme i na Diamond Hill 
– jednu z oblíbených turistických vyhlídek na tuto nád-
hernou krajinu. Nenecháme si ujít svéráznou přírodu 

v oblasti Burren a pokocháme se krásnými výhledy z po-
hoří Brandon na poloostrově Dingle. Velkým zážitkem 

bude i túra v národním parku Killarney,“ přibližuje náplň 
zájezdu Tereza Vidímská, průvodkyně CK Periscope se za-

měřením na Irsko.   

Tip CK Periscope:
Zajistili jsme pro vás ubytování se snídaní ve 2lůžkových pokojích pen-
zionů a hotelů. Pro větší pohodlí budeme spát v Galway a v Killarney vždy 
dvě noci na jednom místě. V ceně zájezdu jsou také 3 společné večeře.

Termín: Cena:  
9. 7. – 14. 7. 2023 od 32 965 Kč

14. 9. – 19. 9. 2023 od 32 965 Kč
Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 24BC 

TIP NA DÁREK PRO RODIČE

PRO  AKTIVNÍ  TURISTY
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Co například při zájezdu společně objevíme:
• jedno z nejlépe zachovalých měst v Británii – Chester 
• oblíbenou velšskou túru na Pen-Y-Fan v NP Brecon Beacons 
• centrum hlavního města Cardiffu 
• útesy s podmanivou přímořskou atmosférou 

na poloostrově Gower u města Swansea 
• poloostrov Pembrokshire 
• ve vesnici St. David´s uvidíme jednu  

z nejkrásnějších katedrál Británie 
• městečko Caernarfon s velkolepým hradem
• ostrov Angelsey, kde si prohlédneme známý 

Telfordův most Menai Bridge

Zjistili jsme 
Ve Walesu se nachází druhý největší národní park ve Velké Bri-
tánii – Snowdonia. Uchvátí vás nádherně různorodou krajinou, 
řekami a vodopády, ostrými skálami, koberci vřesu i údolími s le-
dovcovými jezírky.

„Letos jsem se rozhodl doplnit naši nabídku zájezdů do 
Irska a Skotska na Britské ostrovy také o Wales. Sa-
mozřejmě jsem se tam nejprve vydal, abych si ověřil 
všechny ty pochvalné zkazky o úžasném národním 
parku Snowdonia, o jedné z nejkrásnějších katedrál 

na Britských ostrovech v St. David´s, o turistické stezce 
kolem pobřeží, kde se můžete procházet za křiku racků 

na svěžím mořském vzduchu. Ale také proto, abych viděl 
známé velšské hrady, příjemné centrum hlavního města Cardifu a vydal se 
na místní „povinnou“ túru na Pen-Y-Fan. Jsem rád, že jsem se vrátil nadše-
ný nejen já, ale později i všichni účastníci našeho prvního zájezdu. Možná je 
to tím, že díky nevelké rozloze je celý Wales možné procestovat i za pár dní. 
Ale spíš to bude tím, že má prostě své jedinečné kouzlo,“ říká Miroslav Ko-
ňařík, zkušený průvodce a jeden z hlavních manažerů CK Periscope.

Hornatá země s nádhernou přírodou, obklopená ze tří stran mořem. Národní park Snowdonia 
s koberci vřesů i ledovcovými jezírky. Tajemné hrady a procházky po pobřeží doprovázené 
vlnobitím a křikem racků. Takový je Wales. Poznejte ho s námi!

WALES  WALES  
– ZEMĚ ČERVENÉHO DRAKA   – ZEMĚ ČERVENÉHO DRAKA   

WALES

Výhody pro vás 
• cestujeme v menší skupině 
• jízdné na vláček na Snowdon je v ceně zájezdu
• u termínu 31. 7. – 5. 8. 2023 svoz z Brna do/z Vídně zdarma

Termín: Cena:  
31. 7. – 5. 8. 2023 od 35 910 Kč
3. 8. – 8. 8. 2023 od 34 960 Kč

Více na www.periscope.cz 

• vyhlášený Národní park Snowdonia 
• v Llanberis navštívíme National Slate Muzeum, kde mimo jiné uvidí-

me ukázku ručního zpracování břidlice
• z městečka Llanberis se vyvezeme parním vláčkem až pod vrchol 

hory Snowdon
• městečko Conwy – s nádhernou polohou v zátoce Conwy Estuary

NOVINKA

kód zájezdu: 22BC

kód zájezdu: 25BC
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ŠVÝCARSKÁ PANORAMATA ŠVÝCARSKÁ PANORAMATA 
A MONT BLANC    A MONT BLANC    

ŠVÝCARSKO | RAKOUSKO

Znovu jsme přidali do naší nabídky zájezd do mnoha atraktivních zákoutí Švýcarska – malebné 
země uprostřed Alp, která leží jen pár hodin cesty od našich hranic.

„Při tomto týdenním zájezdu stihneme navštívit spoustu 
zajímavých míst – ocitneme se u Rýnských vodopádů, 

lanovkou dojedeme pod Mont Blanc a spatříme i ma-
jestátný Matterhorn. Budeme střídat dny vycházek za 
atraktivními cíly s těmi odpočinkovějšími, kdy můžeme 

krásy a zajímavosti krajiny sledovat z pohodlí autobusu 
a s přestávkami na focení,“ říká Milada Zábršová, zku-

šená průvodkyně CK Periscope, se kterou se můžete po-
tkat také při zájezdech do Norska, Irska nebo na Island.  

„Loni jsme poprvé uskutečnili dva zájezdy spojené s výukou 
nordic walkingu (NW) – severské chůze s holemi. Lidé byli 

nadšení, proto jsme letos vypsali další dva termíny a do 
budoucna plánujeme i nové destinace. Většina účastní-
ků byli začátečníci nebo ti, kdo již měli s NW zkušenost 

a chtěli si ji prohloubit. Co mě překvapilo, to byl zájem 
lékařů, kteří hledali inspiraci pro své pacienty. Jeli se NW 

naučit, aby ho pak mohli doporučit jako ideální variantu 
pro zlepšení jejich zdravotního stavu,“ říká Hana Bernardová, 

průvodkyně CK Periscope a lektorka nordic walkingu. Zájezd přitom 
zdaleka není jen o chození s hůlkami, program je velmi rozmanitý – výuka 
NW je vždy proložená kulturními zážitky, návštěvou města, přírodními za-
jímavostmi a také koupáním v krásných termálních bazénech.

Co třeba společně uvidíme a zažijeme:
• Rýnské vodopády
• malebná města Bern a Luzern
• slavné lyžařské a olympijské centrum Chamonix
• Mont Blanc – nejvyšší horu Alp a západní Evropy
• Ženevské jezero 
• legendární „bílý“ Matterhorn 
• visutou lávku mezi dvěma vrcholky (Peak to Peak) 

Co třeba společně uvidíme a zažijeme:
• NW túra po náhorní plošině Vorberg
• relaxace v termálních lázních SPA Therme
• vodopád Gollinger 
• pohádkové město Hallstatt
• náhorní planina Postalm
• jízda lanovkou na Bischlinghöhe (1 834 m n. m.)

Tip pro vás
Odjezd je v 6:30 z Prahy. Pro účastní-
ky přijíždějící z větší dálky nabízíme 
za příplatek ubytování v Praze blíz-
ko autobusového nádraží Florenc.  

Tip Hany Bernardové
Severská chůze je vhodná pro všechny věkové kategorie  
a během celého roku. 

Výhoda pro vás 
Zájezd je bez nočních přejezdů! 

Termín: Cena:  
11. 6. – 17. 6. 2023 od 30 400 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 81SW 

Co je také v ceně  
• 3× polopenze a 1× oběd
• jízdné vlakem do Zermattu 5. den

NORDIC WALKING V PODHŮŘÍ DACHSTEINU
Máte rádi aktivní procházky přírodou? Vyzkoušejte si severskou chůzi v doprovodu zkušené lektorky a pod 
dohledem rakouských velikánů.

Výhody zájezdu 
• garance malé skupiny
• polopenze v ceně (večeře 3 chody)

Termín: Cena:  
17. 5. – 21. 5. 2023 od 17 266 Kč
19. 7. – 23. 7. 2023 od 16 910 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 55SC 

TIP NA DÁREK PRO RODIČE
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„S CK Periscope spolupracuji už od roku 2010. Tehdy totiž v mých fotogra-
fiích z celého světa chyběl Island. A tak jsme s majitelem CK Petrem Bu-
rianem vymysleli diashow Sedm divů Islandu, která se ukázala být velmi 
úspěšná a dodnes ji pravidelně pořádáme v mnoha městech po celé České 
republice. Každý rok ji přitom doplňuji o nové poznatky, zážitky a fotografie 
z tohoto jedinečného ostrova v Atlantském oceánu. 
CK Periscope mně také dlouhodobě poskytuje podporu při mých cestách 
nejen na Island, ale od roku 2017 i do Norska. Také o Norsku, které si 
rychle získalo mé srdce, rád pořádám přednášky v podobném duchu jako 
o Islandu. 

V posledních letech se také velmi rád účastním některých zájezdů, kdy spo-
lečně s průvodci CK Periscope doprovázíme klienty do zemí Skandinávie 
i dále do světa. Tyto cesty jsou i pro mě velkou inspirací, protože při nich 
získávám o daných lokalitách další cenné informace od kvalifikovaných 
a zkušených průvodců,“ říká cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba.
Petr Burian, hlavní manažer CK Periscope, k tomu dodává: „Účast Jiřího  
Kolbaby na poznávacích zájezdech, které jsme nazvali Inspirativní cesty 
s Jiřím Kolbabou, je tím nejlepším bonusem, který mohou naši klienti dostat. 
Je nejen zkušený průvodce a cestovatel, ale i skvělý fotograf a společník. Lidé 
si tak ze zájezdů odnášejí kromě zážitků i cenné poznatky z fotografování.“

Už více než 12 let spolupracuje 
s CK Periscope cestovatel 

a fotograf Jiří Kolbaba.  
Můžete se s ním tak osobně 

setkat na některých zájezdech, 
kdy vypráví zážitky ze svých 
cest po celém světě a dělí se 

i o zajímavé rady a tipy týkající 
se fotografování.     

INSPIRATIVNÍ CESTY  INSPIRATIVNÍ CESTY  
S JIŘÍM KOLBABOUS JIŘÍM KOLBABOU

17. 2. – 23. 2. 2023
VYPRODÁNO

Více na www.periscope.cz  
kód zájezdu: 12ZI 

 LOFOTY V ZIMĚ  
A POLÁRNÍ ZÁŘE 

6. 8. – 13. 8. 2023
od 50 730 Kč
Více na www.periscope.cz  
kód zájezdu: 29NO 

 LOFOTY A PŘÍRODA  
NA POLÁRNÍM KRUHU 

16. 3. – 21. 3. 2023
od 47 000 Kč

Více na www.periscope.cz  
kód zájezdu: 23ZI 

 TROMSO, POLÁRNÍ 
ZÁŘE A OSTROV SENJA 

31. 3 – 5. 4. 2023
od 87 000 Kč

Více na www.periscope.cz  
kód zájezdu: 31IS 

 GRÓNSKO  
- ILULISSAT 

7. 5. – 13. 5. 2023
od 39 576 Kč
Více na www.periscope.cz  
kód zájezdu: 44IS 

 NA ISLAND  
Z BRNA A VÍDNĚ 

16. 6. – 20. 6. 2023
od 30 900 Kč
Více na www.periscope.cz  
kód zájezdu: 18BC 

 SKOTSKO  
NEJEN PRO 55+ 

16. 7. – 27. 7. 2023
od 56 800 Kč

Více na www.periscope.cz  
kód zájezdu: 08IS 

 ISLANDSKÁ  
MOZAIKA 

30. 6. - 10. 7. 2023
od 62 510 Kč

Více na www.periscope.cz  
kód zájezdu: 61SW 

 AZORSKÉ OSTROVY 
OD A DO Z 

30. 7. – 6. 8. 2023
od 38 760 Kč
Více na www.periscope.cz  
kód zájezdu: 38NO 

 NORSKO  
- NEJKRÁSNĚJŠÍ FJORDY 

19. 8. - 1. 9. 2023
od 120 660 Kč
Více na www.periscope.cz  
kód zájezdu: 85SW 

 PLAVBA Z VANCOUVERU 
NA  ALJAŠKU
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KANADA – ZE SKALNATÝCH  KANADA – ZE SKALNATÝCH  
HOR K PACIFIKUHOR K PACIFIKU

KANADA

Rozeklané hory, neskutečně zbarvená jezera uprostřed nekonečných lesů a volně žijící zvířata 
kanadské divočiny. A jako bonus příjemná velkoměsta Calgary a Vancouver.

Co společně objevíme:
• město Calgary – jedno ze světově nejpříjemnějších měst k životu
•  nejkrásnější místa kanadské přírody v NP Banff, Yoho a Jasper 

– např. jezero Moraine Lake, vodopád Takakkaw Falls, jezera 
Bow Lake, Peyto Lake, Waterfowl Lake, kaňon Mistaya, ledovec 
Athabasca Glacier atd.

• okolí Whistleru (dějiště ZOH v r. 2010)
• ostrov Vancouver Island a hl. město Britské Kolumbie Victoria

Zájezd je nabitý zážitky, přitom turisticky nenáročný
• Uvidíme zblízka Niagarské vodopády i půvabné městečko Niagara-

On-The-Lake na břehu jezera Ontario. 
• Torontu se říká „město v parku“.  Spatříme tu jak mrakodrapy a přes 

500 m vysokou věž CN Tower, tak i pěkná přírodní zákoutí.
• Vydáme se k Hurónskému jezeru, kde strávíme den v turisticky atrak-

tivním městečku Parry Sound a jeho okolí. Můžeme tu podniknout 
výlet hydroplánem, plavbu lodí nebo si zaplavat.

• Pravou kanadskou přírodu zažijeme v provinčním parku Algonquine.

Termín: Cena:  
11. 9. – 25. 9. 2023 od 107 800 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 79SW 

Termín: Cena:  
4. 7. – 11. 7. 2023 od 50 160 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 68SW 

Tip pro vás:
Proleťte se hydroplánem nad Vancouverem (200 CAD) 
– je to nezapomenutelný zážitek!  

Tip CK Periscope:
Zájezd do Kanady pořídíte za podobnou cenu jako některé zájezdy do 
Norska nebo na Island.   

KANADA – NIAGARA, ONTARIO A DIVOKÁ PŘÍRODA
Týdenní ochutnávka kanadského stylu života za příznivou cenu: metropole Toronto, Niagarské vodopády, 
přírodní park Algonquine. A hlavně nádherná kanadská příroda! 

Další výhody zájezdu:
• garance menší skupiny do 20 klientů
• stačí vám pouze 4 dny dovolené (5. a 6. 7. je státní svátek)

Co je také v ceně  
• vstup na CN Tower • vstup do parku Algonquine

Co tady lze ještě podniknout:  
• plout výletní lodí pod Niagarské vodopády
• navštívit hokejovou síň slávy (Hockey Hall of Fame) 

v Torontu
• proletět se hydroplánem nad Hurónským jezerem 
• podniknout plavbu vyhlídkovou lodí mezi desítka-

mi šérových ostrůvků s lesy a chatami u Parry Sound
• projet se na kánoích

• silnici č. 99 zvanou Sea to Sky Highway
• vodopády Brandywine Falls a Shannon Falls
• prastarý les Cathedral Grove 
• město Vancouver s divokou přírodou na dosah
• ostrůvek Spirit Island na jezeře Maligne Lake
• pohádkově zbarvené jezero Kinney Lake
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Na co se třeba můžete těšit:
• prohlídku nádherného města Marrakéše
• historické centrum Fesu (UNESCO) 
• celodenní výlet v džípech po okolí oázy Merzouga
• nejvyšší duny Erk Chebbi 
• prehistorické skalní rytiny 
• pitoreskní vesničku Ait Benhaddou – kulisu mnoha filmů
• večeři a nocování v pouštním kempu 
• výlet na velbloudech
• oběd s místními Berbery

Proč tam musíte jet:
• v okolí St. Lucia budeme vyhlížet hrochy a krokodýly
• podnikneme safari do parku Hluhluwe-Imfolozi po stopách africké 

„velké pětky“ (lev, levhart, nosorožec, slon, buvol)
• prozkoumáme Dračí hory 
• v Addo Elephant Parku budeme pravděpodobně pozorovat slony 

přímo u cesty

Tip pro vás:
Na www.periscope.cz najdete odkaz na videozáznam přednášky prů-
vodce Tomáše Hájka k JAR a konkrétním místům z tohoto zájezdu.   

Teď je ten správný čas splnit si svůj sen o Africe! Zaměříme se hlavně na pozorování divokých zvířat, ale 
projdeme se i Dračími horami, navštívíme Stolovou horu i Mys Dobré naděje. V ceně je ranní i večerní safari 
džípy i vstupy do NP a rezervací.

Cena také zahrnuje:  
• 8× ubytování ve 2lůžk. pokojích s WC a sprchou
• 7× snídaně, 3× večeře, 1× oběd v marocké rodině
• výlet vozy 4×4 a jízdu na velbloudech

Země vonící tajemstvím a exotikou. Během 9denního zájezdu do Maroka navštívíme královská 
města Marrakéš a Fes, pohoří Velkého Atlasu i Saharu. Čeká nás výlet v džípech, jízda na 
velbloudech i noc v pouštním kempu.

MAROKO – MARRAKÉŠ, FES, MAROKO – MARRAKÉŠ, FES, 
ATLAS A SAHARA     ATLAS A SAHARA     

MAROKO | JAR

NOVINKA

2 výhody pro vás: 
1. přímý let z Vídně do Marrakéše (svoz z Brna a zpět zdarma)
2. český průvodce i místní, angl. hovořící průvodce po celou dobu 

zájezdu

Termín: Cena:  
21. 4. – 29. 4. 2023    od 42 874 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 44SC 

Termín: Cena:  
29. 3. – 11. 4. 2023 od 88 900 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 92SW 

JAR – OD ANTILOPY PO ZEBRU

• projedeme se po proslulé silnici Garden Route 
• navštívíme NP Golden Gate Highlands 

a NP Tsitsikamna
• zajdeme na pštrosí farmu v Oudtshoornu 
• spatříme Cape Agulhas – nejjižnější bod Afriky
• poznáme Kapské Město i Mys dobré naděje
• ochutnáme proslulé jihoafrické víno 



 38  www.periscope.cz  

UZBEKISTÁN – TEN PRAVÝ ORIENT     UZBEKISTÁN – TEN PRAVÝ ORIENT     

UZBEKISTÁN

Vydejte se s naší oblíbenou průvodkyní Olgou Žákovou po Hedvábné stezce za perlami Střední Asie 
do Uzbekistánu. Čekají vás neuvěřitelné stavby hlavně ze 14. století, poušť Kyzylkum a nejbohatší 
města v oázách s neuvěřitelnými paláci a všem přístupnými mešitami, minarety a medresami.

NOVINKA

„Při tomto osmidenním zájezdu uvidíme většinu toho 
nejpodstatnějšího z Uzbekistánu. Významným zjedno-

dušením cestování je využití železniční dopravy, a to 
z Taškentu do Samarkandu (2 h) a ze Samarkandu 
do Buchary (1,45 h). Francouzské vlaky TGV jsou vel-
mi pohodlné. Při našem poznávacím zájezdu navští-

víme mimo jiné tři města zapsaná v UNESCO, a sice 
Samarkand (hlavní město mocné Tamerlánovy říše), 

Bucharu (nejzachovalejší středověké město ve Střední Asii) 
a putování zakončíme v neuvěřitelně zajímavé Chivě,“ zve všechny, které 
baví poznávat nové kouty světa, Olga Žáková, která provází klienty 
CK Periscope už téměř 20 let. 

Co například v rámci programu stihneme:
• poznáme Taškent – hlavní město Uzbekistánu 
• zažijeme přejezd vysokorychlostním vlakem „Afrosiab”  

do Samarkandu 
• navštívíme komplex Registan, mausoleum Gur Emir, observatoř 

s muzeem Ulug-beka a mnoho dalších významných míst  
• nákupy na Siabském bazaru 
• prohlídku Buchary (UNESCO) 
• přejezd z Buchary do Chivy rozlehlou pouští Kyzylkum 
• prohlídku Chivy – úžasného města s unikátními hliněnými stavbami 

a minarety a bývalým největším středověkým trhem s otroky

Termín: Cena:  
17. 4. – 24. 4. 2023 od 46 948 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 04SC 

V ceně zájezdu jsou také:  
• 5× snídaně, 2× oběd, 4× večeře (včetně večeře se zajímavým  

folklorním vystoupením)
• vstupné dle programu
• místní průvodci v jednotlivých městech

Kam se také třeba můžete s Olgou Žákovou v roce 2023 vypravit:
ŘÍM S OLGOU ŽÁKOVOU – MĚSTO NABITÉ ENERGIÍ DÍL II.

Termín: Cena:  
26. 4. – 29. 4. 2023 od 24 153 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 43SC 

IZRAEL – ZEMĚ MEZI TŘEMI MOŘI 
Termín: Cena:  

8. 5. – 14. 5. 2023 od 45 900 Kč
Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 38SC 

ŘÍM S OLGOU ŽÁKOVOU – MĚSTO NABITÉ ENERGIÍ DÍL I.
Termín: Cena:  

4. 10. – 7. 10. 2023 od 21 945 Kč
Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 07SC 

JORDÁNSKO – VELKÝ OKRUH
Termín: Cena:  

2. 11. - 9. 11. 2023 od 42 900 Kč
Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 40SC 
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Poznejte s námi to nejlepší z arabského světa – nejbezpečnější a nejčistší zemi na Blízkém východě 
s barevnou pouští, oázami, horskými wadi a pohostinnými a přívětivými lidmi.

OMÁN – SULTÁNOVO OMÁN – SULTÁNOVO 
ARABSKÉ ŠVÝCARSKOARABSKÉ ŠVÝCARSKO

OMÁN

„Neutuchající zájem našich klientů o Omán trvá už několik 
let. Například tradiční silvestrovské zájezdy bývají vy-

prodané brzy poté, co je vypíšeme. V nově upraveném 
programu, který vám nyní představujeme, jsme pro vás 
připravili o den více zážitků, doplnili jsme polopenzi pří-
mo do ceny a nabízíme také možnost lodního výletu se 

šnorchlováním na ostrovy Daymaniyat. Vyrážíme čtyřmi 
terénními vozidly v maximálním obsazení 4 pasažéři + řidič 

vstříc arabskému dobrodružství! Teploty očekáváme kolem 
příjemných 25 stupňů. Pokud by vás cesta do Ománu teď v březnu lákala, 
ozvěte se nám, prosím, co nejdříve, abychom mohli udržet zbylé letenky, 
které máme na tento zájezd objednané,“ vzkazuje Tomáš Hájek, průvod-
ce a jeden z hlavních manažerů CK Periscope, který pro vás Omán před 
pár lety „objevil“.

A jaké nezapomenutelné cestovatelské zážitky vás čekají?
• Budete obdivovat starobylou i moderní islámskou architekturu 

(nádherná sultánova Opera, velkolepá mešita sultána Qaboose 
v Muscatu).

• Setkání s Ománci vás přesvědčí o pohostinnosti a přívětivosti 
místních.

• Čeká vás jízda na velbloudu i unikátní průjezd pouští terénními 
auty!

• Západ a východ slunce v poušti prostě musíte zažít…
• Budete také vyhlížet obrovské mořské želvy, které odnepaměti 

kladou vejce na ománském pobřeží.
• Projdete se v ománském Grand Canyonu Wadi Nakhr ve výšce 

2 000 metrů nad mořem a poznáte, jak jsou ománské hory i zdánlivě 
vyprahlá krajina plné života!

• A také se v Ománu několikrát vykoupete, ať už ve sladké vodě hor-
ských wadi (nejkrásnější je Wadi Shab), nebo v Indickém oceánu na 
některé z nádherných písečných pláží (okolí Suru).

• Zájemci mohou také objevit podmořský svět v nejlepší ománské 
šnorchlovací lokalitě u ostrovů Daymaniyat.

Termín: Cena:  
6. 3. – 15. 3. 2023 od 61 900 Kč

Více na www.periscope.cz, kód zájezdu: 98SW 

V ceně zájezdu je také:  
• 1× ubytování v pouštním kempu
• 8× snídaně, 7× večeře 
• vstupné dle programu

Tip CK Periscope:
Jednu noc strávíte v pouštním kempu mimo civilizaci. 
Bez elektřiny a mobilního signálu, zato pod tisíci hvěz-
dami. Jedinečný zážitek na celý život!  
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VYUŽIJTE 5% ČASOVOU SLEVU VYUŽIJTE 5% ČASOVOU SLEVU   
Z UVEDENÝCH CEN DO 6 MĚSÍCŮ PŘED ODJEZDEM!Z UVEDENÝCH CEN DO 6 MĚSÍCŮ PŘED ODJEZDEM!

Od Do Cena Kód

ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ

LOFOTY V ZIMĚ A  POLÁRNÍ ZÁŘE
24. 2. 2023 2. 3. 2023 38 800 Kč

12ZI3. 3. 2023 9. 3. 2023 38 800 Kč

10. 3. 2023 16. 3. 2023 38 800 Kč

FINSKO S POLÁRNÍ ZÁŘÍ NAD HLAVOU
15. 3. 2023 19. 3. 2023 42 800 Kč

21ZI
22. 3. 2023 26. 3. 2023 42 800 Kč

TROMSO, POLÁRNÍ ZÁŘE  
A OSTROV SENJA 16. 3. 2023 21. 3. 2023 47 000 Kč 23ZI

ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ NA ISLAND, hotel 27. 8. 2023 31. 8. 2023 35 900 Kč 17IS

KRÁTKÉ ZÁJEZDY – EUROVÍKENDY
VELIKONOCE NA ISLANDU – termály 
a vodopády 5. 4. 2023 10. 4. 2023 38 000 Kč 26IS

ŘÍM S OLGOU ŽÁKOVOU  
– město nabité historií díl II. 26. 4. 2023 29. 4. 2023 24 900 Kč 43SC

SKOTSKO 55+ 12. 5. 2023 16. 5. 2023 30 900 Kč 07BC
BARCELONA S FEREM MICHLÍKEM 8. 5. 2023 11. 5. 2023 20 600 Kč 51SC
IRSKO – ZELENÝ OSTROV 55+ 30. 5. 2023 4. 6. 2023 33 900 Kč 15BC

ISLAND nejen pro 55+ 
4. 6. 2023 8. 6. 2023 32 800 Kč

03IS
20. 8. 2023 24. 8. 2023 32 800 Kč

ZA POZNÁNÍM SKOTSKA KOMFORTNĚ
7. 7. 2023 11. 7. 2023 35 700 Kč

27BC
8. 9. 2023 12. 9. 2023 35 700 Kč

ŘÍM S OLGOU ŽÁKOVOU  
– město nabité historií 4. 10. 2023  7. 10. 2023 23 100 Kč 07SC

ZÁJEZDY S POZNÁVÁNÍM – SKANDINÁVIE
NA ISLAND Z BRNA A VÍDNĚ 7. 5. 2023 13. 5. 2023 40 800 Kč 44IS
ISLAND – gejzír, ledovcová laguna 
a vodopády 10. 6. 2023 15. 6. 2023 39 200 Kč 24IS

SLUNOVRAT VE FINSKU A PLAVBA  
DO TALLINNU 11. 6. 2023 18. 6. 2023 38 400 Kč 16ES

DO SRDCE NORSKÝCH FJORDŮ

17. 6. 2023 22. 6. 2023 31 900 Kč

47NO
22. 6. 2023 28. 6. 2023 31 900 Kč

15. 8. 2023 20. 8. 2023 31 900 Kč

21. 8. 2023 27. 8. 2023 31 900 Kč

NEJZNÁMĚJŠÍ MÍSTA ISLANDU – 
polopenze

17. 6. 2023 25. 6. 2023 56 800 Kč

10IS23. 7. 2023 31. 7. 2023 56 800 Kč

12. 8. 2023 20. 8. 2023 56 800 Kč

SEDM DIVŮ ISLANDU

24. 6. 2023 30. 6. 2023 40 800 Kč

12IS
1. 7. 2023 7. 7. 2023 40 800 Kč

29. 7. 2023 4. 8. 2023 40 800 Kč

6. 8. 2023 12. 8. 2023 40 800 Kč

27. 8. 2023 2. 9. 2023 40 800 Kč

NORSKO JE V ČERVNU NEJKRÁSNĚJŠÍ 25. 6. 2023 2. 7. 2023 41 000 Kč 50NO
ISLAND V KOSTCE 2. 7. 2023 10. 7. 2023 63 800 Kč 06IS
ISLAND VŠEMI SMYSLY 2. 7. 2023 13. 7. 2023 72 800 Kč 18IS
KLENOTY NORSKA A ISLANDU 8. 7. 2023 16. 7. 2023 56 000 Kč 99NO

NORSKO – NEJKRÁSNĚJŠÍ FJORDY 

2. 7. 2023 9. 7. 2023 39 600 Kč

38NO
13. 7. 2023 20. 7. 2023 39 600 Kč

23. 7. 2023 30. 7. 2023 39 600 Kč

30. 7. 2023 6. 8. 2023 40 800 Kč

6. 8. 2023 13. 8. 2023 39 600 Kč

ISLANDSKÁ MOZAIKA 16. 7. 2023 27. 7. 2023 59 600 Kč 08IS
FINSKO A NORSKO PLNÉ ZÁŽITKŮ – 
LAPONSKEM NA NORDKAPP 26. 7. 2023 3. 8. 2023 56 800 Kč 18NO

SEVERSKÁ ROMANCE –  
NORSKO A DÁNSKO 6. 8. 2023 13. 8. 2023 44 000 Kč 73NO

FINSKO – ZEMĚ TISÍCŮ JEZER 7. 8. 2023 13. 8. 2023 33 600 Kč 09ES
FINSKO – ZEMĚ TISÍCŮ JEZER 
A LAPONSKO NA KONCI LÉTA 7. 8. 2023 20. 8. 2023 62 800 Kč 14ES

LAPONSKO NA KONCI LÉTA 13. 8. 2023 20. 8. 2023 43 500 Kč 13ES
VIKINGSKÝ OSTROV GOTLAND 21. 8. 2023 27. 8. 2023 35 600 Kč 86NO
GRÓNSKO  
– ILULISSAT A KANGERLUSSUAQ 10. 9. 2023 16. 9. 2023 84 800 Kč 52IS

Kompletní nabídku všech našich zájezdů najdete na https://www.periscope.cz/kalendarium.php
Další termíny přidáváme průběžně.

Od Do Cena Kód

ZÁJEZDY S POZNÁVÁNÍM – EVROPA A SVĚT

MADEIRA – SILVESTR, zábava i turistika
26. 12. 2022 2. 1. 2023 31 900 Kč

28SW
26. 12. 2022 2. 1. 2023 40 900 Kč

OMÁN – SULTÁNOVO ARABSKÉ 
ŠVÝCARSKO 6. 3. 2023 15. 3. 2023 61 900 Kč 98SW

MADEIRA – KARNEVAL a poznání ostrova 17. 2. 2023 24. 2. 2023 34 900 Kč 75SW
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA  
– od Antilopy po Zebru 29. 3. 2023 11. 4. 2023 88 900 Kč 92SW

VELIKONOCE U OCEÁNU NA MADEIŘE 31. 3. 2023 7. 4. 2023 33 900 Kč 77SW
VELIKONOČNÍ RELAX NA AZORECH 3. 4. 2023 9. 4. 2023 40 800 Kč 73SW
UZBEKISTÁN – TEN PRAVÝ ORIENT 17. 4. 2023 24. 4. 2023 48 400 Kč 04SC
PORTUGALSKO – DIVOKÉ POBŘEŽÍ, 
PAMÁTKY A GASTRONOMIE 17. 4. 2023 25. 4. 2023 43 400 Kč 99SW

MAROKO – MARRAKÉŠ, FES, ATLAS 
A SAHARA 21. 4. 2023 29. 4. 2023 44 200 Kč 44SC

ANDALUSIE V DOBĚ SLAVNOSTI 
V SEVILLE 22. 4. 2023 1. 5. 2023 38 800 Kč 07SW

MADEIRA – POZNÁVÁNÍ A KVĚTINOVÉ 
SLAVNOSTI (hotel/penzion)

24. 4. 2023 1. 5. 2023 40 400 Kč
09SW

24. 4. 2023 1. 5. 2023 36 800 Kč

GRAND TOUR AZORSKÝMI OSTROVY 29. 4. 2023 12. 5. 2023 73 900 Kč 11UW

MADRID A TO NEJLEPŠÍ Z CENTRÁLNÍHO 
ŠPANĚLSKA

2. 5. 2023 7. 5. 2023 29 900 Kč
67SW

12. 9. 2023 17. 9. 2023 31 400 Kč
NEW YORK – jarní, letní i předvánoční 15. 5. 2023 21. 5. 2023 58 000 Kč 25SW
LISABON A MADEIRA 19. 5. 2023 26. 5. 2023 37 800 Kč 02SW
BOSNA A HERCEGOVINA – BLÍZKÁ 
I VZDÁLENÁ 27. 5. 2023 3. 6. 2023 35 900 Kč 39SW

ŠVÝCARSKÁ PANORAMATA  
A MONT BLANC 11. 6. 2023 17. 6.2023 32 400 Kč 81SW

AZORY – KRÁSY OSTROVA SAO MIGUEL 16. 6. 2023 22. 6. 2023 41 800 Kč 47SW
ŠPANĚLSKÉ FJORDY A EVROPSKÉ ŠTÍTY 17. 6. 2023 24. 6. 2023 38 200 Kč 93SW
SKOTSKO NEJEN PRO 55+ 18. 6. 2023 22. 6. 2023 32 900 Kč 18BC
AZORSKÉ OSTROVY od A do Z  
– JIŘÍ KOLBABA 30. 6. 2023 10. 7. 2023 65 800 Kč 61SW

KANADA – Niagara, Ontario a divoká 
příroda 4. 7. 2023 11. 7. 2023 52 800 Kč 68SW

IRSKO – PŘÍRODOU SMARAGDOVÉHO 
OSTROVA

11. 7. 2023 16. 7. 2023 34 700 Kč
24BC

12. 9. 2023 17. 9. 2023 34 700 Kč
SKOTSKÁ VYSOČINA A OSTROV SKYE 24. 7. 2023 30. 7. 2023 38 900 Kč 10BC

WALES – ZEMĚ ČERVENÉHO DRAKA – 
z Brna a Vídně

31. 7. 2023 5. 8. 2023 37 800 Kč 22BC
3. 8. 2023 8. 8.2023 36 800 Kč 25BC

ALBÁNIE – ALPY I RIVIÉRA NA BALKÁNĚ 4. 9. 2023 11. 9. 2023 36 900 Kč 38SW
IRSKÝ EVERGREEN 10. 8. 2023 16. 8. 2023 36 800 Kč 02BC
MADEIRA V KOSTCE 11. 8. 2023 18. 8. 2023 34 800 Kč 70SW
KANADA, USA – VANCOUVER,  
PLAVBA NA ALJAŠKU 19. 8. 2023 1. 9. 2023 125 660 Kč 85SW

KANADA – ZE SKALNATÝCH HOR 
K PACIFIKU 11. 9. 2023 25. 9. 2023 112 800 Kč 79SW

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA SARDINIE 28. 9. 2023 5. 10. 2023 35 900 Kč 10SC
NOVÝ ZÉLAND VŠEMI SMYSLY 16. 11. 2023 09. 12. 2023 149 000 Kč 05SW

ZÁJEZDY S TURISTIKOU, NW NEBO LYŽOVÁNÍM – NA WEBU

www.periscope.cz
 542 213 346 542 213 346
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