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OBSAH – ZÁJEZDY V KATALOGU
 ČERVENEC 2018 termín str.
Madeira – turistika 27. 7. – 3. 8. 6

 SRPEN 2018 termín str.

Norsko nejen pro 55+ 21. 8. – 26. 8. 5
 ZÁŘÍ 2018 termín str.
Norsko nejen pro 55+ 4. 9. – 9. 9. 5
Irsko – zelený ostrov 4. 9. – 9. 9. 6
Madeira - turistika 10. 9. – 17. 9. 6
Sedm divů na Islandu 13. 9. – 18. 9. 8
Finsko 55+, barevná paleta 14. 9. – 18. 9. 5
Madeira nejen pro 55+ 17. 9. – 21. 9. 5
Island 55+ 20. 9. – 24. 9. 8
Kazachstán a Uzbekistán 20. 9. – 28. 9. 6
Gruzie a Arménie 22. 9. – 2. 10. 6
Island 55+ 27. 9. - 1. 10. 8
Za polární září s Janem Suchardou 27. 9. – 1. 10. 8
Niagara, Ontario a příroda Kanady 27. 9. – 4. 10. 6
Portugalsko – z Porta na Algarve 29. 9. – 6. 10. 6
 ŘÍJEN 2018 termín str.
Pohodová turistika po Azorech 2. 10. – 11. 10. 9
To nejlepší z Izraele 5. 10. – 11. 10. 7
Island 55+ 5. 10. – 8. 10. 8
Porto a Azory nejen pro 55+ 6. 10. – 13. 10. 9
 LISTOPAD 2018 termín str.
Peru 22. 11. – 1. 12. 7
Omán – Sultánovo arabské Švýcarsko 28. 11. – 6. 12. 7
Stockholm 29. 11. – 2. 12. 10
Petrohrad 30. 11. – 4. 12. 10
 PROSINEC 2018 termín str.
Lisabon a okolí 6. 12. – 9. 12. 10
Petrohrad 7. 12. – 11. 12. 10
Rovaniemi a Santa Claus 12. 12. – 16. 12. 17
Finsko s polární září nad hlavou 12. 12. – 16. 12. 13
Madeira – Silvestr, zábava, turistika 27. 12. – 3. 1. 11
Polské Tatry 27. 12. – 2. 1. 11
Silvestr v Laponsku 28. 12. – 1. 1. 11
 LEDEN 2019 termín str.
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 24. 1. – 31. 1. 17
Senja – polární záře a velryby 25. 1. – 30. 1. 13
Rovaniemi a Santa Claus 30. 1. – 3. 2. 17
 ÚNOR 2019 termín str.
Senja – polární záře a velryby 1. 2. – 6. 2. 13
Finsko – lyžování za polárním kruhem 3. 2. – 10. 2. 16
Rovaniemi a Santa Claus 6. 2. – 10. 2. 17
Omán – Sultánovo arabské Švýcarsko 6. 2. – 14. 2. 23
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 7. 2. – 14. 2. 17
Finsko – lyžování za polárním kruhem 10. 2. – 17. 2. 16
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 14. 2. – 21. 2. 17
Skeikampen – běžky i sjezdovky v Norsku 16. 2. – 23. 2. 16
Finsko – lyžování za polárním kruhem 17. 2. – 24. 2. 16
Na běžkách za losy – Norsko 17. 2. – 24. 2. 14
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 21. 2. – 28. 2. 17
Madeira – karneval 28. 2. – 5. 3. 24

POJIŠTĚNÍ
V ceně většiny našich zájezdů je zahrnuto cestovní pojiš-
tění UNIQA typ K5C nebo K7C, včetně storna zájezdu. 
Můžete se také pojistit u  České pojišťovny na  vyšší 
limity storna zájezdu, např. z důvodů živelné pohro-
my v místě trvalého bydliště, ohrožení zdraví či života 
v důsledku přírodní katastrofy cestou do nebo v cílo-
vé destinaci, zrušení letu v důsledku přerušení letec-
kého provozu apod. Výše příplatku k  ceně zájezdu: 
460 Kč/os. Rozsahy pojistných plnění obou pojištění 
najdete v tabulkách na straně 4.
Všeobecné pojistné podmínky obou pojišťoven 
najdete na  www.periscope.cz/info-k-zajezdum/cestov-
ni-pojisteni/ nebo vám je na vyžádání zašleme.

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

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

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

CENY
Ceny v tomto katalogu byly kalkulovány těmito kur-
zy (zhruba odpovídajícími směnným kurzům z  roku 
2018 a plánovanému výhledu):
1 EUR = 25,50 Kč; 1 USD = 21,50 Kč; 1 NOK = 2,80 Kč;
100 ISK = 22 Kč, 1 GBP = 29,50 Kč.
KATALOG BYL PŘEDÁN DO TISKU DNE 10. 5. 2018.
Ceny zájezdu mohou být změněny dle bodu 4 vše-
obecných smluvních podmínek.
V  cenách zájezdů na  Island je kalkulována částka 
za ubytování s islandským DPH 7 % (norským DPH 8 %). 
V případě zvýšení DPH mohou být ceny zájezdů změ-
něny dle platných všeobecných smluvních podmínek.

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

LETENKY
1) PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE CENY LETENKY
U  některých zájezdů je v  odstavci „cena obsahu-
je“ uvedena předpokládaná výše ceny letenky. Tyto 
předpokládané ceny byly stanoveny na základě před-
chozích zkušeností CK v případech, kdy do uzávěrky 
katalogu nebylo možné zjistit cenu aktuální. V přípa-
dě, že v době nákupu letenek bude jejich cena vyšší, 
má CK právo požadovat od zákazníka doplatek ceny, 
a to bez možnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu 
(dle VOP článek č. 2, odstavec šestý). Vždy se snažíme, 
aby náš odhad byl co nejpřesnější a  nebylo nutné 
k takovémuto opatření přistoupit. 

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

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

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

Hledej
REJSTŘÍK ZEMÍ
Arménie .....................................................................str. 6
Azory .............................................................str. 9, 18, 20 
Estonsko – Tallinn .............................................. str. 20
Finsko.....................................................str. 5, 13, 16, 17 
Grónsko .................................................................. str. 27
Gruzie ..................................................................str. 6, 21 
Irsko .......................................................................... str. 25  
Island......................................................str. 8, 18, 19, 26  
Izrael ............................................................................str. 7
Kanada .........................................................str. 6, 18, 23 
Kazachstán ...............................................................str. 6
Lofoty ................................................................ str. 15, 21 
Lotyšsko – Riga .................................................... str. 20
Madeira .......................................................... str. 5, 6, 24 
Norsko .....................................str. 5, 13, 15, 16, 21, 22
Holandsko – Amsterdam ................................ str. 20 
Omán....................................................................str. 7, 23
Peru ..............................................................................str. 7
Portugalsko, Lisabon ...................................str. 6, 24
Rusko – Petrohrad ..................................... str.  10, 22
Skotsko ................................................................... str. 25
Španělsko – Andalusie .................................... str. 24 
Ukrajina a východní Slovensko ................... str. 23 
Uzbekistán ...............................................................str. 6 

 BŘEZEN 2019 termín str.
Lofoty v zimě 1. 3. – 6. 3. 15
Skeikampen – běžky i sjezdovky v Norsku 2. 3. – 9. 3. 16
Finsko – lyžování za polárním kruhem 3. 3. – 10. 3. 16
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 7. 3. – 14. 3. 17
Nepál a Indie – poznání pro každého 7. 3. – 21. 3. 23
Lofoty v zimě 8. 3. – 13. 3. 15
Skeikampen – běžky i sjezdovky v Norsku 9. 3. – 16. 3. 16
Finsko – lyžování za polárním kruhem 10. 3. – 17. 3. 16
Rovaniemi a Santa Claus 13. 3. – 17. 3. 17
Finsko s polární září nad hlavou 13. 3. – 17. 3. 13
Laponsko v zimě – NOVINKA 18. 3. – 24. 3. 15
Finsko s polární září nad hlavou 20. 3. – 24. 3. 13
Skeikampen – běžky i sjezdovky v Norsku 26. 3. – 2. 4. 16
 DUBEN 2019 termín str.
Lisabon a okolí 10. 4. – 14. 4. 23
Velikonoční relax na Azorech 18. 4. – 23. 4. 18
Velikonoce na Islandu – termály 
a vodopády 18. 4. – 22. 4. 18

Kanada – velikonoční lyžování, 
bruslení a termály 19. 4. – 25. 4. 18

Island nejen pro 55+ 25. 4. – 28. 4. 19
Holandsko – Amsterdam a rozkvetlá krása 25. 4. – 29. 4. 20
 KVĚTEN 2019 termín str.
Azory – krásy ostrova Sao Miguel 5. 5. – 10. 5. 9
Májový eurovíkend v Pobaltí – NOVINKA 8. 5. – 12. 5. 20
Island – gejzír, ledovcová laguna 
a vodopády 1. 5. – 5. 5. 19

Špicberky – arktické jaro 1. 5. – 8. 5. 26
Andalusie – festival v Seville 5. 5. – 12. 5. 24
Azory – krásy ostrova Sao Miguel 7. 5. – 12. 5. 20
Tajemná a bájná Gruzie – NOVINKA 7. 5. – 12. 5. 21
Špicberky – arktické jaro 8. 5. – 15. 5. 26
Skotsko 55+ 9. 5. – 13. 5. 25
Špicberky – arktické jaro 13. 5. – 23. 5. 26
Oslo – eurovíkend 18. 5. – 19. 5. 22
Lisabon a Madeira 20. 5. – 27. 5. 24
Špicberky – arktické jaro 22. 5. – 29. 5. 26
Přírodou Skotska 22. 5. – 28. 5. 25
Madeira – turistika 27. 5. – 3. 6. 6
Špicberky – za králem Arktidy 27. 5. – 3. 6. 26
Gronská nej 26. 5. – 31. 5. 27
Irsko – zelený ostrov 28. 5. – 2. 6. 25
Lofoty 55+ – NOVINKA 31. 5. – 4. 6. 21
Lodí na Island v období letního 
slunovratu 31. 5. – 10. 6. 27

Petrohrad, bílé noci v klenotu Ruska 29. 5. – 2. 6. 22
 ČERVEN 2019 termín str.
Island – gejzír, ledovcová laguna 
a vodopády 3. 6. – 9. 6. 19

Špicberky – za králem Arktidy 3. 6. – 10. 6. 26
Špicberky – za králem Arktidy 10. 6. – 17. 6. 26
Špicberky – za králem Arktidy 17. 6. – 24. 6. 26

DALŠÍ ZÁJEZDY A NOVÉ TERMÍNY  
UVÁDÍME POSTUPNĚ NA WEBU
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CK Periscope Skandinávie, s. r. o., je pojištěna proti úpadku u UNIQA pojišťovna, a. s., číslo pojistné smlouvy 1357517235.

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

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

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

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

10:15 – 11:15 hod. 
POHÁDKOVÁ ZIMA S POLÁRNÍ ZÁŘÍ 
NAD HLAVOU A JARO NA SEVERU 
Atraktivní nabídka zájezdů CK Periscope 
od Adventu, přes Silvestr až po Velikonoce
Norsko, Lofoty, ostrov Senja, Finsko 
Petr Burian, Tomáš Hájek, Fero Michlík
11:30 – 12:30 hod.
ISLAND – PUTOVÁNÍ PO ZEMI OHNĚ A LEDU
Patrně v Česku není nikdo další, kdo by měl 
Island tak detailně procestovaný.
Jan Sucharda 
12:30 – 13:00 hod. přestávka

13:00 – 14:00
Polsko, POBALTÍ, Bělorusko, PETROHRAD 
a Finsko 
Josef Miškovský
14:15 - 15:30
NORSKO od A do Zet 
Tomáš Hájek
15:45 – 16:45 hod.
SVĚT S PRŮVODCI CK PERISCOPE
nabídka některých destinací  
na podzim 2018 a v roce 2019
KANADA – tradiční i nově chystané zájezdy 
Petr Burian
OMÁN - sultánovo arabské Švýcarsko  
Tomáš Hájek

GRUZIE A ARMÉNIE – kavkazské země s krás-
nou přírodou a zajímavou historií 
Miroslav Koňařík
17:00 – 17:30 hod.
ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO
Třetí nejprodávanější oblasti CK Periscope: 
Andalusie, Porto, Lisabon, Madeira a Azory
Fero Michlík

SLEVY

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

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

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

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

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

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

omezena, je to uvedeno přímo u daného zájezdu.

a) Věrnostní 
1 % při účasti na dvou individuálních programech 
nebo zájezdech z našeho katalogu, pořádaných Peri-
scope Skandinávie, s. r. o. v posledních deseti letech.
Plus 0,5 % za účast na každém dalším, až do výše 4 %.
Pro účast ve věrnostním programu je třeba Vašeho 
souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz výše). 
Více na: www.periscope.cz/poskytnuti-souhlasu/
b) Časová:
6 % – při úhradě zálohy 30 % ceny zájezdu 7 a více 
měsíců před odjezdem.
4 % – při úhradě zálohy 50 % ceny zájezdu 6 měsí-
ců před odjezdem.
3 % – při úhradě zálohy 50 % ceny zájezdu 5 měsí-
ců před odjezdem.
c) Věková:
2,5 % děti a mládež do 25 let a osoby starší 65 let.

NA WEBU SE ZOBRAZUJE AKTUÁLNÍ CENA 
S ČASOVOU SLEVOU

Tugendhat – Foto: David Židlický

SETKÁNÍ 
PŘÍZNIVCŮ

Program na www.periscope.cz

BRNO, sobota 20. října 2018 • VIDA! science centrum
CK PERISCOPE

Také letos pro Vás připravujeme setkání s oblíbenými průvodci CK Periscope, kteří Vás přijdou pozdravit 
20. 10. 2018 na brněnské výstaviště, ale hlavně inspirovat k dalším cestám svými přednáškami. Nabídka 
chystaných zájezdů je opravdu atraktivní a nechybí v ní ani pro Čechy stále velmi lákavá a přitom cenově 
dostupná Kanada anebo turisty dosud neobjevený exotický Omán. Letos jsme pro Vás navíc připravili 
novinku – pokud budete mít zájem a čas pobýt s námi déle, zajistíme Vám nocleh v hotelu Voroněž, který 
se nachází hned naproti areálu brněnského výstaviště. Dále si můžete předem objednat na  neděli pro-
hlídku slavné vily Tugendhat (UNESCO), organizovanou speciálně pro naše klienty, anebo prohlídku Brna 
s průvodkyní CK Periscope Miladou Zábršovou.  Těšíme se na Vás!

PROGRAM SETKÁNÍ

UBYTOVÁNÍ
Hotel Voroněž, přímo naproti areálu brněnského 
výstaviště, kde se nachází i  pavilon VIDA, v  němž  
se setkání s příznivci uskuteční.
Cena za  1 noc (pátek/sobota nebo sobota/nedě-
le): za  osobu ve  dvoulůžkovém pokoji 900 Kč, 
za osobu v jednolůžkovém pokoji 1 550 Kč.
Cena za 2 noci: (pátek – neděle): za osobu ve dvou-
lůžkovém pokoji 1 800 Kč, za osobu v jednolůžko-
vém pokoji 3 100 Kč. 

OBJEDNÁVKA PROHLÍDKY 
VILY TUGENDHAT

Neděle 21. 10. 2018
Speciální prohlídka pro naše klienty (max. 15 osob)
od 10:30 hod do 12 hod. .................... cena 750 Kč/os.

REZERVACE PROHLÍDKY BRNA
S průvodkyní CK Periscope Miladou Zábršovou 
neděle 21. října 2018, 10:30 hod .........cena: 30 Kč

Prohlídku vily Tugendhat a prohlídku města 
nejde spojit.

Kód na webu: 018PE

Milí přátelé CK Periscope,
půl roku od  vydání hlav-
ního katalogu se zájezdy 
na  léto 2018 uteklo jako 
voda. Adventní, silvest-
rovské, velikonoční a  jarní 
zájezdy se opět vydařily 
ke spokojenosti našich kli-

entů. A hned je tu další katalog se zájezdy na podzim, zimu 
i jaro příštího roku. Věříme, že se Vám pestrá nabídka, často 
okořeněná slevami za včasný nákup, bude líbit. 

Těšíme se, že se s Vámi potkáme na některém z  letních 
zájezdů, a věříme, že si najdete čas i na podzim a uvidí-
me se osobně v Brně na pravidelném Setkání příznivců 
s průvodci CK Periscope.
 S úctou Petr Burian
 majitel CK 

K tak brzkému vydání katalogu nás přiměla změna 
pravidel o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). 
Proto od  nás také během května dostanete buď 
e-mail, nebo dopis s  informacemi, co je třeba udě-
lat pro to, abyste mohli i  nadále dostávat zdar-
ma poštou naše tištěné katalogy. Nejdůležitější 
ovšem je, abyste nám potvrdili tzv. souhlas 
se zpracováním osobních údajů, díky němuž 
budete moct i nadále čerpat VĚRNOSTNÍ SLEVY. 

Nejjednodušším postu-
pem je vyplnit tento „sou-

hlas“ na našem webu. Děkujeme předem za Váš čas.

souhlas GDPR



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

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

klientský servis 841 114 114, www.ceskapojistovna.cz

ROZŠÍŘENÉ POJIŠTĚNÍ STORNA Kč
Pojištění léčebných výloh, repatriace  6 000.000
Úrazové pojištění 
 – smrt úrazem  100.000
 – trvalé následky úrazu 200.000
 – doba nezbytného léčení  20.000
Pojištění odpovědnosti 
 – za škody na zdraví  2 000.000
 – za škody na věci  1 000.000
 – za škody finanční  500.000 
Pojištění cestovních zavazadel  30.000 
Pojištění storna zájezdu – 80 %, max. do  100.000

V CENĚ VĚTŠINY NAŠICH ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VČETNĚ POJIŠTĚNÍ STORNA
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Slunečný Island
Dobrý den,
zúčastnil jsem se minulý týden zájezdu na ISLAND 55+. Chci touto 
cestou poděkovat. Byla to jedna z  nejkrásnějších cest, kterou jsme 
na  svých toulkách absolvovali. Island je překrásný a  navíc nám ne-
uvěřitelně přálo počasí a měli jsme sluníčko. Organizace zájezdu ze 
strany Vaší CK byla perfektní. Doprava, ubytování, stravování – vše 
si zaslouží výbornou. Váš průvodce Valdemar Valdemarsson byl 
vynikající. Pečlivě se o nás staral, nic pro něho nebylo problémem 
a  všechna naše přání ochotně plnil. Měl úžasné znalosti o  Islandu 
a jeho historii, kterými nám zájezd neustále obohacoval. Bylo vidět, 
že svoji práci dělá s láskou. Moc děkuji za sebe i za manželku. Určitě 
s Vaší cestovní kanceláří zase někdy rádi pojedeme.

Jan Hirsch 

Nezapomenutelné Norsko
Vážený pane Buriane,
byli jsme účastníky poznávacího zájezdu NORSKO 55+ v  termínu 
13. 6 – 18. 6. 2017.
Děkujeme Vaší CK za  kvalitně připravený zájezd, který dokona-
le a  nezapomenutelně provázela průvodkyně paní Monika 
Frolíková. Její dokonalá znalost prostředí, geografie země a hluboká 
znalost kultury a  místopisných zvyků byly pro nás hlubokým zážit-
kem. Prosíme, předejte ještě jednou naše poděkování paní Monice 
Frolíkové.

S úctou PhDr. Vratislav Mareš a Ing. Emílie Marešová
PS: Velmi bychom přivítali zájezd na  MADEIRU s  průvodkyní paní 
Monikou Frolíkovou.

Splněný sen
Dobrý den,
letos na  jaře se mi splnil můj sen – 
navštívil jsem SKOTSKO. A díky Vaší ces-
tovní kanceláři jsem prožil ve  Skotsku 
nezapomenutelných pět dní. Chtěl bych 
poděkovat Patriku Dekanovi, který se 
nám po  celou dobu pobytu věnoval 
a  ukázal nám kus této krásné země. 
Mohu říct, že jsem se s  takovým pro-
fesionálním přístupem ještě na  svých 
cestách nesetkal. Děkuji Vám a  přeju 
spoustu takových spokojených klientů.

Pavel Žalman Lohonka

Nejkrásnější fjordy
Dobrý deń, 
chcem vám poďakovať za zájazd NEJKRÁSNĚJŠÍ FJORDY NORSKA 
– bolo to výborné. Krásna príroda, dobré počasie, dobré ubytova-
nie, malá skupina – to bolo asi šťastie, ktoré sa podarí raz za  život. 
A sprievodca pán Michlík – tradične výborný.
Videli sme nádherné prírodné scenérie, veľa sme prešli, bolo to super.

Ďakujem, Olga Boldišová

Víc než výborná dovolená
Dobrý den,
rád bych projevil obrovské nadšení ze zájezdu s Vaší CK VODOPÁDY 
A  LEDOVCE NORSKA. V  podstatě není nic, co bychom doporučili 
vylepšit, jelikož vše předčilo naše očekávání.
Maximální poklonu bychom ovšem chtěli projevit před průvod-
cem Tomášem Hájkem, který z výborné dovolené udělal ještě něco 
víc, co se v podstatě nedá popsat.
Zároveň bychom nevěřili,  jak se dá v  tak provizorních podmínkách 
připravovat tak dobré jídlo.
Děkujeme za  krásné zážitky, a  pokud nám to okolnosti dovolí, tak 
s jistotou některý z Vašich zájezdů ještě absolvujeme.

Lukáš a Markéta Mračnovi

Děkujeme za  všechny pochvaly i  podněty, které od Vás dostáváme. I  když se 
otištěné pochvaly vztahují k zájezdům na Island, do Norska a Skotska, další při-
cházejí na všechny naše destinace a na všechny naše průvodce. I nadále chceme 
tuto vysokou laťku držet k Vaší spokojenosti. Ing. Petr Burian, majitel CKVaše zážitky
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ZÁJEZDY 55+
       NORSKO  
nejen pro 55+

       FINSKO 55+, 
barevná paleta

       MADEIRA  
nejen pro 55+

Ocitnete se s  námi u  majestátních fjordů, uvi-
díte ledovcové splazy největšího evropského 
pevninského ledovce, stanete u  nespouta-
ných řek a  vodopádů, uvidíte nejvyšší vrcholy 
Skandinávie a  poznáte kouzlo hlavního města 
Oslo. V minulých letech jsme zájezd Norsko 55+ 
nabízeli v  rámci nabídky slev pro klienty nad 
55  let. Vzhledem k  rapidně stoupajícím cenám 
ubytování v  Norsku a  k  požadavkům klientů 
na  ubytování v  hotelech je dosažení příznivé 
ceny a  kvalitního ubytování po  trase složitým 
úkolem. Pro rok 2018 se nám však podařilo 
sestavit trasu a  nalézt vhodné hotely tak, aby-
chom mohli nabídnout nejlevnější letecký 
zájezd do Norska s polopenzí (snídaně a 3x veče-
ře) s ubytováním v hotelech. 
Letecký zájezd do Norska vám v průběhu pár dní 
umožní poznat téměř všechny krásy této jedi-
nečné severské země. Můžete očekávat pohodo-
vý poznávací program s nenáročnými vycházka-
mi do přírody. 
1. den: Odlet do Oslo, poloostrov muzeí Bygdøy, 
Holmenkollen. 2. den: Prohlídka Frogner parku, 
budovy Opery. 3. den: NP Jotunheimen, sou-
těska Ridderspranget, jezero Gjende. 4. den: 
Údolím Romsdalen k nejvyšší kolmé stěně Evropy 
– Trollveggen, plavba po fjordu Geirangerfjord. 
5. den: NP Jostedalsbreen, vycházka k  ledovco-
vému splazu Briksdalsbreen. V  případě dobré-
ho počasí vyhlídka na  hoře Dalsnibba. 6. den: 
Prohlídka městečka Lom, odlet do ČR.

Časný podzim je snad nejkrásnějším obdobím, 
kdy lze jezernatou oblast Finska navštívit. Smí-
šené lesy hrají všemi barvami a  jejich odrazy 
v  klidných hladinách nekonečných vodních 
ploch jsou opravdovým potěšením nejen pro 
oko fotografů. V  kombinaci s  návštěvou hlav-
ního města Helsinek a  historického Porvoo 
ochutnáte to nejlepší, co jižní Finsko nabízí, 
a to v plném komfortu leteckého zájezdu s uby-
továním v  hotelech s  polopenzí. Ponoříte se 
po pravé finské sauně do osvěžujících vod jeze-
ra Saimaa? Tento zájezd jsme připravili přede-
vším pro klientelu 55+ (sleva 2 000 Kč).
1. den: Odlet do  Helsinek. Prohlídka města Lah-
ti (sportovní areál, kostel sv. Kříže – Ristinkirkko). 
Ubytování a pozdní večeře. 2. den: NP Linnansa-
aren kansallispuisto (150 ostrůvků na  jezeře 
Haukivesi). Ubytování na  2 noci, večeře. 3. den: 
Prohlídka městečka Savonlinna, hradu Olavin-
linna, osady Kerimäki, vycházka po eskeru Punka-
harju. Návrat na ubytování. Večeře. 4. den: Druhé 
nejstarší město Finska Porvoo – Staré a  Nové 
Město, středověký kostel, stará radnice. Helsin-
ky – Uspenského katedrála, Sibeliův monument, 
Skalní chrám – Temppeliaukio kirkko (nelze garan-
tovat vstup). Ubytování a večeře. 5. den: Dokon-
čení prohlídky Helsinek (Senátní náměstí, kate-
drála Tuomiokirkko, tržnice Kauppatori, pev-
nost Suomenlinna (UNESCO). Odlet do Prahy. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
21. 8. – 26. 8. 2018 24 900 Kč 47NO
4. 9. –  9. 9. 2018 25 425 Kč 47NO

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo a  zpět vč. let. 
tax ve výši 6 000 Kč, dopravu autobusem, vnitrostátní 
trajekty, vyhlídkovou plavbu po  Geirangerfjordu, 
5x ubytování ve dvoulůžkových pokojích turistických 
hotelů (WC, sprcha), 5x snídaně, 3x večeře, průvod-
ce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné max. 300 
NOK (900 Kč), další výše neuvedené služby. Příplatky: 
jednolůžkový pokoj: 4 000 Kč (omezený počet poko-
jů), *svoz z  Brna linkovým autobusem nebo vlakem 
a  zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč. Minimální 
počet účastníků: 35

Termín: Cena:  Kód na webu:  
14. 9. – 18. 9. 2018 21 200 Kč 10ES

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky a  zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem, 4x ubytování v turistic-
kých hotelech (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
4x snídaně, 4x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena neob-
sahuje: vstupné cca 25 EUR, další výše neuvedené 
služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3  500 Kč (omeze-
ný počet pokojů), *svoz z Brna linkovým autobusem 
nebo vlakem a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč
Minimální počet účastníků: 30

Slevy: klienti nad 55 let: 2 000 Kč (nelze sčítat 
s dalšími slevami)

Září je skvělý čas pro návštěvu portugalské-
ho ostrova Madeira, kde i  v  tuto dobu vlád-
ne věčné jaro. Nabízíme jednoduchý 2* hotel 
Monumental Residencial cca 15 minut pěšky 
od  centra Funchalu v  turistické čtvrti Lido. 
Hotel je vzdálený cca 200 m od  moře. Jako 
bonus jsou součástí ceny zájezdu večeře. 
Nízký příplatek za jednolůžkový pokoj – pouze 
1 000 Kč.  
1. den: Kolem poledne odlet z Prahy na Madeiru 
(přímý let), transfer do  hotelu. Večeře. Společná 
procházka do  centra Funchalu a  zpět. 2. den: 
Prohlídka čtvrti Monte, odkud je nádherný výhled 
na  město. Možnost vstupu do  tropické zahra-
dy a  muzea minerálů, ochutnávka madeirské-
ho vína.  Díky atraktivní poloze hotelu se ve  vol-
ných chvílích lehce dostanete pěšky do  přístavu, 
na  tržiš tě i  do  starého města. 3. den: Půldenní 
výlet do  vesničky Ribeiro Frio (pstruží sádky). 
Krátká procházka podél levády k vyhlídce Balcoes 
s  pohledy na  nejvyšší vrcholy horského masi-
vu. Odpoledne individuální program ve Funchalu 
nebo výlet s  průvodcem na  lehkou procházku 
kolem levády. 4. den: Dnešní den nabízí ochut-
návku madeirských horských štítů. Z  parkoviště 
na vrcholu Pico do Arieiro dojdeme na vyhlídku 
Ninho da Manta, odkud jsou dobře vidět jak 
hory, tak Atlantský oceán. Návrat zpátky na  uby-
tování a  individuální volno či fakultativní výlet 
na poloostrov Sao Lourenco. 5. den: Dopoledne 
individuální volno, odpolední transfer na  letiště 
a odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
17. 9. – 21. 9. 2018 20 800 Kč 37SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a  zpět vč. 
let. tax ve  výši 10  000 Kč, dopravu dle programu, 
4x ubytování ve 2* hotelu (2lůžkové pokoje s příslu-
šenstvím), 4x snídaně, 4x večeře „Menu“, průvodce, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena 
neobsahuje: vstupné a jízdné MHD nebo taxi 3. den 
cca 30 EUR, sjezd na saních od 30 EUR, výlet na polo-
ostrov Sao Lourenco cca 20 EUR – hradí se na místě, 
spropitné a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 
1lůžkový pokoj: 1  000 Kč, sleva na  3. lůžko: 500 Kč. 
Minimální počet účastníků: 14
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ZA PŘÍRODOU I HISTORIÍ

POHÁDKOVÁ EXOTIKA

       IRSKO  
zelený ostrov

       MADEIRA 
– turistika

       Niagara, Ontario 
a příroda KANADY

Poznejte krásy Irska v pohodovém tempu a bez 
náročnější turistiky. Kvalitní hotely s  vynika-
jící polopenzí. Čeká na  vás poloostrov Dingle 
s krásnými výhledy na moře, svérázná příroda 
v  oblasti Burren, ohromující Mohérské útesy, 
nenáročná procházka v  NP Connemmara, 
Kyllemore Abbey, Bunratty Castle na  řece 
Shannon, bývalé sídlo irských králů – Rock of 
Cashel. A samozřejmě prohlídka Dublinu.

Týdenní ochutnávka kanadského stylu života: 
z  veliké metropole Toronto s  věží CN Tower, 
krásnými mrakodrapy a  hokejovým muzeem 
slávy přes zemědělskou krajinu a  malá měs-
tečka až k pobytu v přírodě. Magnety nenároč-
ného poznávacího zájezdu jsou též Niagarské 
vodopády a  provinční přírodní park Algon-
quine. Poslední možnost koupání – tato část 
Kanady leží jižněji než ČR! 

V  září začíná pestrobarevný podzim zajímavý 
nejen pro fotografy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
4. 9. – 9. 9. 2018 25 900 Kč 15IR

Cena obsahuje: letenku Praha – Dublin a zpět vč. let. 
tax ve  výši 7  000 Kč, dopravu autobusem v  Irsku, 5x 
ubytování ve  3 a  4* hotelech (dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 5x snídaně, 4x večeře (mimo 1. den), 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné okolo 
60 EUR, další výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůž-
kový pokoj: 3 900 Kč. Minimální počet účastníků: 20

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27. 9. – 4. 10. 2018 42 500 Kč 68SV

Cena obsahuje: let z Prahy do Toronta a zpět vč. let. 
tax ve výši 16 000 Kč, dopravu autem nebo mikrobu-
sem, 6x ubytování ve dvoulůžkových pokojích motelů 
a chat (2-3 pokoje) s přísluš., průvodce, pojištění ces-
tovní UNIQA K7C a proti úpadku CK. Cena neobsahu-
je: vstupné cca 200 CAD, stravu. Příplatky: jednolůž-
kový pokoj: 8 000 Kč, cestovní pojištění ČP s rozšířením 
storna zájezdu: 460 Kč. Garance malé skupiny.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27. 7. – 3. 8. 2018 27 500 Kč 41SV

10. 9. – 17. 9. 2018 27 500 Kč 41SV
27. 5. – 3. 6. 2019 27 500 Kč 41SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal vč. let. tax 
ve výši 10 000 Kč, 7x ubytování ve 3* hotelu v centru 
Funchalu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 7x sní-
daně, průvodce, dopravu podle programu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR + případně 
sjezd na  saních od  30  EUR), spropitné a  další výše 
neuvedené služby. Příplatky: 5x večeře: 2  800 Kč, 
1lůžkový pokoj: 3 000 Kč, sleva na 3. lůžko: 1 500 Kč. 
Pozn.: Večeře jsou podávány v  hotelové restauraci 
formou bufetu. Večeře v  restauracích ve  městě jsou 
zhruba stejně drahé nebo levnější. Minimální počet 
účastníků: 14. Garance malé skupiny.

         KAZACHSTÁN 
A UZBEKISTÁN

Hory, stepi, pouště a nej-
bohatší města Hedvábné 

stezky v oázách s neuvěřitelnými paláci, meši-
tami a medresami. Zájezd je pouze devítidenní, 
ale uvidíte v něm většinu toho nejpodstatnější-
ho z Uzbekistánu a okolí města Almaty.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 9. – 28. 9. 2018 50 900 Kč 79SV

Cena obsahuje: letenky z Prahy, vnitrostátní lety, do-
pravu autobusem, 8x ubytování ve 3*hotelech (2lůž-
kové pokoje s  příslušenstvím), 6x snídaně, 1x  oběd, 
6x večeře (vč. večeře s  folklorním vystoupením), 
průvodce, vstupné dle programu, pojištění ČP s  roz-
šířením storna zájezdu a  pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupní víza do Uzbekistánu, spro-
pitné, další výše neuvedené služby. Příplatky: vízum 
(do  Uzbekistánu): 2  600 Kč, 1lůžkový pokoj: 3  500 Kč. 
Minimální počet účastníků: 10

Již osmým rokem vás zveme na ostrov Madeira. 
Naše zájezdy jsou obohaceny o  několikahodi-
nové túry přírodou, podél levád a  na  nejvyšší 
vrchol Madeiry Pico Ruivo. Garantujeme ověře-
ný příjemný hotel s terasou v centru Funchalu 
a malé skupiny cestujících, maximálně 15 osob. 

         GRUZIE a ARMÉNIE
Již pošesté navštívíme dvě kavkazské země 
s  krásnou přírodou a  zajímavou historií s  ne-
zapomenutelnými výhledy na  Prometheův 
Kazbek a biblický Ararat. Vstupy v ceně! 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
22. 9. – 2. 10. 2018 38 900 Kč 26SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Tbilisi a  Jerevan – 
Praha vč. let. tax ve výši 10 000 Kč (lety s přestupem), 
dopravu autobusem nebo mikrobusem na  místě, 
10x  ubytování ve  2lůžkových pokojích s  příslušen-
stvím (9x 2-3* hotel, 1x penzion), 9x snídaně, 8x ve-
čeře (mimo 1. a  6. den), vstupné dle programu, 
ochutnávku vína, cestu vozem 4x4 na Gergeti, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. 
Cena neobsahuje: spropitné asi 25 EUR/os. místním 
řidičům a  průvodcům, další výše neuvedené služby. 
Příplatek: 1lůžkový pokoj: 4 600 Kč. Minimální počet 
účastníků: 14

Portugalsko historické, slunečné, exotické, 
přímořské… O  dalších pozitivních přívlastcích 
této krásné země se můžete přesvědčit sami 
pod vedením průvodce Františka Michlíka, kte-
rý Portugalsko doslova miluje. Prodlužte si léto 
– možnosti koupání v  oceánu budete mít jak 
v Portu nebo Nazaré, tak i na skvělých plážích 
na pobřeží Algarve. Dobré počasí je takřka jisté 
a perfektní gastronomie, ta je zaručena vždy. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
29. 9. – 6. 10. 2018 31 500 Kč 65SV

Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Portugalska 
a zpět vč. let. tax ve výši 10 000 Kč, dopravu autobu-
sem dle programu, 7x ubytování ve 3* hotelech (2lůž-
kové pokoje s příslušenstvím), 7x snídaně, 4x večeře, 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: jízdné MHD 
a  taxi, vstupné cca 80 EUR, spropitné a  další výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj 
6 000 Kč. Prodloužení zájezdu o Azory: cena na vyžá-
dání. Minimální počet účastníků: 25

       PORTUGALSKO 
– z Porta na Algarve

NOVINKA
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SVĚT – TO NEJLEPŠÍ
       To nejlepší 
z IZRAELE
V  říjnu se opět vydáme za  přírodou a  památ-
kami Izraele. 6x nocleh v  kvalitních hotelech 
s  polopenzí. Navíc se můžete vydat do  jordán-
ské Petry a vykoupat se v Rudém a Mrtvém moři.
1. den: Odlet z  Prahy do  Tel Avivu. Z  letiště se 
přesuneme na  ubytování. 2. den: Návštěva bazi-
liky Zvěstování Panny Marie a  krátká procházka 
centrem Nazaretu. U Galilejského jezera navštíví-
me kostel Rozmnožení chlebů a ryb, Capernaum 
a zastavíme se také v Jardenitu, kde probíhají křty 
v  řece Jordánu. Přejezd do  Betléma. Ubytování 
(2 noci). 3. den: Prohlídka Jeruzaléma, památ-
ník holocaustu Yad Vashem, Olivetská hora, Zeď 
nářků, kostel sv. Anny, Křížová cesta, chrám Božího 
hrobu a  další zajímavá místa. Návštěva chrámu 
Narození Páně v  Betlémě. 4. den: Dopoledne 
se vydáme k  Mrtvému moři. Nejdříve procház-
ka podél Davidova pramene v  oáze Ein Gedi. 
Koupání na  nejníže položeném místě planety. 
Cesta lanovkou na  pevnost Masada (UNESCO). 
Přejezd pouští do Eilatu. Ubytování (2 noci) 5. den: 
Možnost celodenního výletu do jordánské Petry, 
nutno objednat již při zakoupení zájezdu. Nebo 
osobní volno, koupání v  Rudém moři, potápě-
ní u  korálových útesů, podmořská observatoř 
(vstupy a  doprava místními TAXI není v  ceně 
zájezdu). 6.  den: Dopoledne návštěva národního 
parku Timna, zastávka na vyhlídce Ramon v nitru 
Negevské pouště. 7. den: Prohlídka Tel Avivu, 
staré město Jaffa a odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
5. 10. – 11. 10. 2018 33 900 Kč 38SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Tel Aviv a zpět vč. let. 
tax ve výši 9 000 Kč, dopravu autobusem, 6x ubytování 
v 3* a 4*hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 
6x snídaně, 6x večeře, českého průvodce, vstup-
né včetně lanovky, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a  pojištění CK. Cena neobsahuje: spropitné asi 
30 USD a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 
1lůžkový pokoj: 6  900 Kč. Výlet do  Petry: 8  500 Kč 
(min. 10 os.). Minimální počet účastníků: 20

Termín: Cena:  Kód na webu:  
22. 11. – 1. 12. 2018 63 900 Kč 04SV

Cena obsahuje: letenky z  Prahy do  Limy, Cuzca 
a zpět vč. let. tax ve výši cca 30 000 Kč, dopravu dle 
programu mikrobusem, taxi a  vlakem, 8x ubytování 
v pensionech a hotelech ve dvoulůžkových pokojích 
(většinou s WC a  sprchou na  pokoji, jinde na  patře), 
6x snídani, půldenní vstupné do Machu Picchu, prů-
vodce, cestovní pojištění České pojišťovny a pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: jinou dopravu, 
večeře (10-15 USD/den), vstupné do památek a místní 
průvodce, např. povinný místní průvodce na  Machu 
Picchu (cca 200 USD = ekvivalent 4 500 Kč), spropitné. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj 8  000 Kč, rozšířený 
vstup na Machu Picchu s možností výstupu na Huayna 
Picchu: 500 Kč. Minimální počet osob: 10

Pro první dotek s  Jižní 
Amerikou doporučujeme 
oblast města Cuzco, které 
bývalo centrem rozvinuté 
Incké říše. Cuzco samotné má nepopsatelnou 
atmosféru kombinující staré památky a barev-
nost tržišť a butiků. Navíc je nádherně rozlože-
no pod věncem hor. Pak se vydáme do krásné-
ho městečka Pisac a nakonec navštívíme bájné 
Machu Picchu. Po zájezdu se jistě budete těšit 
na  další cesty do  rozmanitých koutů tohoto 
barevného kontinentu se srdečnými lidmi.  
1. a  2. den: Odlet z  Prahy do  Limy s  přestu-
pem. Prohlídka historického centra (UNESCO). 
3. den: Odlet přes pohoří Kordillery a  planinu 
Altiplano do  Cuzca. Prohlídka hlavního města 
bývalé Incké říše. Cuzco je právem na  seznamu 
UNESCO. Krásné město umístěné ve svazích pod 
horami dodnes oplývá umem lidových řemesl-
níků, výtvarníků a  hudebníků. 4. a  5. den: Pev-
nost Sacsayhuaman vévodící Cuzcu, incké lázně 
Tambo Machay a malebné městečko Pisac (2 noci), 
zde návštěva nejkrásnějšího peruánského trhu 
a  incké pevnosti. 6. den: Posvátné údolí řeky 
Urubamba, vlakem do Aguas Calientes (2 noci). 
7. den: Machu Picchu, zdatnější mohou vyšplhat 
na  vrchol Huayna Picchu – nezapomenutelný 
pohled na  obrovské rozvaliny záhadného města 
Inků. 8. den: Návrat vlakem do  Cuzca. Osobní 
volno. 9. a 10. den: Odlet do Limy a do Prahy.

       PERU
Petr 
Burian
průvodce 
zájezdu

Omán pod vládou sultána Qaboose udělal 
za poslední půlstoletí obrovský skok kupředu. 
Zatímco sousední Dubaj jde spíše cestou mra-
kodrapů a  sjezdovek v  obchodních centrech, 
Omán sází na  opravdovost a  tradice. Je zemí 
s nádhernými liduprázdnými plážemi, barevný-
mi pouštěmi plnými života, vysokými horami, 
starobylými vesničkami obklopenými palmo-
vými háji, orientálními dobytčími trhy a  mno-
hým dalším. A tomu všemu vládne nefalšovaná 
a  autentická ománská pohostinnost a  přívěti-
vost k turistům. Ti však zatím ve velkém do této 
země provoněné kadidlem nedorazili. 
1. den:  Odlet z  Prahy s  přestupem. 2. den:  Vel-
kolepá mešita sultána Qaboose hrad Bahla, 
výlet  terénními vozy do  ománského Grand 
Canyonu Wadi Ghul. 3. den:  Trh s  dobytkem 
v Nizwě, horská vesnice v zemi Misfat Al Abriyeen. 
4. den:  Horské údolí Wadi Bani Khalid, oblast 
barevné pouště Wahiba Sands, noc v  poušt-
ním kempu. 5. den:  Pouštní krajinou do  přísta-
vu Shannah, plavba trajektem na  ostrov Masirah 
– volně žijící velbloudi. 6. den: Relax na ostrově 
Masirah, okružní jízda kolem ostrova. 7. den: Pro-
cházka a  možnost koupání ve  Wadi Shab. Pro 
zájemce možnost absolvovat za  tmy pozorování 
hnízdění velkých mořských želv v  oblasti Ras Al 
Jinz. 8. den: Návrat do Muscatu, krátká prohlídka, 
odlet. 9. den: Po přestupu přílet do Prahy.

       OMÁN – Sultánovo 
arabské Švýcarsko

Termín: Cena:  Kód na webu:  
28. 11. – 6. 12. 2018 49 990 Kč 88SV

6. 2. – 14. 2. 2019 50 990 Kč 88SV
Cena obsahuje: letenku Praha – Muscat a zpět s pře-
stupy, transfery a dopravu auty na místě dle programu 
trajekt na  ostrov Masirah, průvodce, 6x ubytování 
ve 3* hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 6x 
snídaní, 1x ubytování v  pouštním stanu s  polopenzí, 
vstupné dle programu, pojištění UNIQA K7C včetně 
pojištění storna do  výše 30  000 Kč (lze doobjednat 
vyšší limit za  příplatek) a  pojištění CK proti úpad-
ku CK. Cena neobsahuje: víza do  Ománu (NOVĚ: 
elektronicky před zájezdem, cena cca 20 OMR/os., 
tj. cca. 1  300 Kč) další neuvedené služby a  poplatky. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 6 000 Kč, cestovní pojištění 
ČP s  rozšířením storna zájezdu: 460 Kč. Minimální 
počet účastníků: 10
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       Za polární září 
s Janem Suchardou

       Sedm divů 
na ISLANDU

       ISLAND 55+

Vydejte se za  nevšední atmosférou Islandu 
mimo hlavní sezónu a můžete se těšit na vodo-
pády, sopky, gejzíry, horké prameny, Reykjavík 
a polární záři.

1. den: Odlet přímým letem z  Prahy na  Island. 
Navštívíte zajímavá místa na  JZ ostrova. 2. den: 
Cesta po  jižním pobřeží, zastávky u  vodopádů 
Seljalandsfoss a  Gljúfrafoss. Vycházka podél 
řeky Skógá poblíž vodopádu Skógafoss. Na nej-
jižnějším mysu Islandu Dyrhólaey uvidíme skalní 
bránu a u městečka Vík vstoupíme na černou so-
pečnou pláž s čedičovou jeskyní. 3. den: Tzv. Zlatý 
trojúhelník – biskupství v osadě Skálholt, aktivní 
gejzír Strokkur a impozantní vodopád Gullfoss. 
Odpoledne procházka v  NP Þingvellir. 4.  den: 
Zastávka v městečku skleníků Hveragerði a pro-
cházka mezi horkými prameny. Prohlídka hlavní-
ho města Islandu Reykjavíku. Uvidíme radnici, 
parlament, moderní kostel Hallgrímskirkja a vodo-
jem Perlan. Návštěva geotermální oblasti na po-
loostrově Reykjanes. 5.  den: Dopoledne navští-
víme geotermální oblast Gunnuhver, projdeme 
se k  majáku. Před odletem se můžeme vykoupat 
v  unikátních termálních lázních Modrá laguna. 
Navečer odlet do Prahy.
Pozn.: Zájezd povede autor fotografických pub-
likací o Islandu Jan Sucharda. Polární záře je pří-
rodní fenomén a  její výskyt v době zájezdu nelze 
garantovat.

ISLAND – PODZIM, POLÁRNÍ ZÁŘE

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27. 9. – 1. 10. 2018 30 900 Kč 17IS

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
let. tax (přímý let), dopravu mikrobusem na  Islandu, 
4x  ubytování v  hotelu KOMFORT (ve  2lůžkových po-
kojích vč. lůžkovin s  příslušenstvím), 4x snídaně, prů-
vodce, 1x koupání ve vyhřívaném venkovním bazénu, 
cestovní pojištění UNIQA K7C. Cena neobsahuje: 
vstupné cca 2 000 ISK (15 EUR), další výše neuvedené 
služby. Příplatky: vstup do Modré laguny (včetně ruč-
níku a 1 nápoje): 1 900 Kč, 4x večeře o dvou chodech: 
5  400 Kč, jednolůžkový pokoj: 4  000 Kč, svoz z  Brna 
na letiště a zpět mikrobusem – min 3 osoby: 1 300 Kč. 
Minimální počet účastníků: 14 

Dovolená na Islandu, o jaké sníte! Během poby-
tu na vlastní oči spatříme všechny zázraky příro-
dy této jedinečné země. Staneme u početných 
nespoutaných vodopádů na  divokých řekách, 
budeme obdivovat monumentální ledovcové 
splazy ledovce Mýrdalsjökull a  respekt v  nás 
určitě vzbudí gejzír Strokkur, pravidelně vystři-
kující vroucí vodu až do  výše 20 m. Zastavíme 
se také u  krásných vodopádů Seljalandsfoss 
a  Skógafoss a  projdeme se národním parkem 
Þingvellir (UNESCO), kde byl založen nejstarší 
parlament světa. Prohlédneme si též hlavní 
město Islandu Reykjavík a  zájemci budou mít 
možnost zůčastnit se velrybího safari. Budeme 
se pohybovat v  krajině sopek a  lávových polí, 
vývěrů síry a v neposlední řadě se nám v oblas-
tech horkých pramenů naskytne možnost 
za  jakéhokoliv počasí relaxovat v  termálních 
bazénech. Noclehy se snídaněmi jsou zajištěny 
v  komfortním hotelu ve  2lůžkových pokojích. 
Zájezdu se zúčastní známý cestovatel a  foto-
graf Jiří Kolbaba.
Ubytováni budete 4 noci v hotelu v oblasti měst 
Selfoss a  Hveragerði, odkud budeme vyrážet 
za poznáváním Islandu. V ceně zájezdu je 1 návště-
va místního koupaliště s proslulými teplými bazén-
ky. Po  večeři, kterou si můžete připlatit, budeme 
vyhlížet polární záři.

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

Termín: Cena:  Kód na webu:  
13. 9. – 18. 9. 2018 36 900 Kč 12ISA

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
let. tax (přímý let), autobus na Islandu,  4x ubytování 
se snídaní v hotelu KOMFORT ve 2lůžkových poko-
jích s  příslušenstvím, 3x večeře o  dvou chodech, 
průvodce, 1x  koupání ve  vyhřívaném venkovním 
bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné cca 12 000 ISK (100 EUR) 
vč. velrybího safari, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 2 000 Kč, vstup do Modré 
laguny (včetně ručníku a  1 nápoje): 1  900 Kč, odlet 
z Košic cena na vyžádání.
Minimální počet účastníků: 26 

Termín: Cena:  Odlet:
20. 9. – 24. 9. 2018 25 900 Kč Bratislava
27. 9. – 1. 10. 2018 26 900 Kč Praha
5. 10. – 8. 10. 2018 21 900 Kč Praha

Cena obsahuje: letenku Praha nebo Bratislava – 
Keflavík a  zpět vč. let. tax (přímý let), svoz z  Brna 
do Bratislavy a zpět, dopravu autobusem nebo mik-
robusem na Islandu dle velikosti skupiny, 4x ubytování 
(termíny od  20. a  27. 9.) nebo 3x ubytování (termín 
od 5. 10.) v penzionu KOMFORT (dvoulůžkové pokoje 
s  příslušenstvím a  povlečením) se snídaní, průvodce, 
1x koupání ve vyhřívaném venkovním bazénu, cestov-
ní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 5  000 ISK (tj. asi 
40 EUR) a další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ruční-
ku a  1  nápoje): 1  900 Kč, 4x večeře o  dvou cho-
dech: 3  600 Kč, 3x večeře o  dvou chodech: 2  700 Kč 
(od 27. 9. a 5. 10.), svoz z Brna do Prahy a zpět mikro-
busem (min. 3 os.): 1 300 Kč (termíny od 27.9. a 5.10.). 
Sleva 55+: klienti ve věku nad 55 let: 2 000 Kč, nelze 
sčítat s dalšími slevami.

Sleva: ubytování ve  2lůžkovém pokoji se společným 
příslušenstvím: 1 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 26  

Kód na webu: 03IS

INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU
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AZORY – PODZIM / JARO
       AZORY – krásy 
ostrova Sao Miguel
Azorské ostrovy leží v  Atlanském oceánu, 
2  hodiny letu z  Portugalska. Díky odlehlosti 
zde nejsou davy turistů. Objevíte ráj zelené 
a  modré barvy v  rozmanité vegetaci (mj. oblí-
bené hortenzie), ve vodách jezer uvnitř sopeč-
ných kráterů a ve vlnách vždy divokého moře. 
Počasí je kromě léta přibližně stejné, teploty 
se pohybují okolo 20 stupňů. Společně navští-
víme hlavní ostrov Sao Miguel. Ostrov plný pří-
rodních krás a zajímavostí projedeme doslova 
křížem krážem. Kromě krátkých vycházek se 
vykoupete v  termálních pramenech. Garance 
malé skupiny.
CHCETE LETĚT NA AZORY A STRÁVIT ZDE VELI-
KONOCE? Máme pro vás termín zájezdu 18.  4. 
– 23. 4. 2019 (viz strana 18).

       Pohodová turistika 
po AZORECH
Vystoupejte od rozervaných břehů s dramatic-
kými lávovými útesy vzhůru k  oblakům, obe-
jděte široké krátery bývalých sopek porostlé 
kvetoucími keři hortenzií, vykoupejte se v ter-
málních pramenech. Vyrazte s námi na turistic-
kou expedici na tři ostrovy malebného souost-
roví Azory (Azores).
1. den:  Z  Prahy do  Lisabonu a  na  Azorské ost-
rovy. 2. den:  Ostrov  São Miguel prozkoumáme 
křížem krážem. Nenáročné túry bujnou vege-
tací i  po  vrcholcích vyhaslých sopek s  pohledy 
na  barevná jezera v  jejich nitru. Uvidíte např. 
sopečný masiv Sete Cidades, vyhlídku na  dvě 
jezera – modré a zelené. Toulání po bílých písči-
tých plážích. Koupání mezi lávovými útesy v nád-
herných sceneriích. 3. den: Geotermální oblast 
Furnas s  gejzíry,  koupání v  termálních prame-
nech. Přírodní rezervace Lagoa do  Fogo (Ohnivé 
jezero). 4. den: SV část ostrova s divokým pobře-
žím a přírodním parkem Nordeste. 5. den: Odlet 
na  ostrov Faial. Výlet na  poloostrov Ponta dos 
Capelinhos, vyhlídka a  Muzeum vulkanologie 
u majáku. 6. den: Výstup na kráter Caldeiro, túra 
po obvodu kráteru. 7. den: Trajektem na ostrov 
Pico. Obhlídka unikátních vinic, skrytých mezi 
lávovými zídkami (UNESCO).  Lajes do  Pico – 
možnost vyplout na velrybí safari. 8. den: Náročný 
výstup na nejvyšší horu Portugalska, vrchol sopky 
Ponta do Pico (2 351 m n. m.). 9. den: Návrat tra-
jektem na ostrov Faial. V přístavu Horta kotví pla-
chetnice a jachty z celého světa. Možnost koupání. 
10. den: Odlet zpět.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2. 10. – 11. 10. 2018 46 900 Kč 62SV

Cena obsahuje: letenku z Prahy na Azorské ostrovy 
a zpět (s přestupy) vč. let. tax ve výši 15 000 Kč, letenku 
mezi ostrovy ve výši 5 000 Kč, dopravu mikrobusem, 
trajekt mezi ostrovy, 9x ubytování v  turistických 
hotelech (2lůžkové pokoje s  příslušentsvím), 9x 
snídaně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné cca 40  EUR, další stravu a  výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 8  000 Kč, 
cestovní pojištění ČP s  rozšířeným limitem storna 
zájezdu 460 Kč. Minimální/maximální počet 
účastníků: 8/16. Garance malé skupiny.

       Porto a Azory  
nejen pro 55+

NÁŠ TIP NA  KLIDNOU DESTINACI. Málo 
objevená evropská exotika na  samém konci 
Evropské unie a  daleko v  Atlantském oceánu. 
Vychutnejte si dobré portské víno, osvěžte se 
mořských vzduchem a  relaxováním v  termál-
ních koupalištích. Během více jak čtyřdenního 
pobytu na  ostrově São Miguel objedeme 
ostrov kolem dokola a seznámíme se s dávnou 
námořní a velrybářskou historií. Ostrov oplývá 
mnoha přírodními krásami. Užijeme si klidu 
a pohody v pěkném hotelu na dohled moře.
Pokud je vám více jak 55 let, je cena pro vás 
o 2 000 Kč nižší!
1. den: Let do Porta. Večerní procházka po břehu 
řeky Douro. 2. den: Celodenní prohlídka Porta, 
metrem a  pěšky. Historický střed města kolem 
katedrály je chráněn UNESCO. Procházka kolem 
hradeb k  dvoupatrovému mostu Dom Luis I. 
Odlet na Azorské ostrovy. 3. den: Sopečný masiv 
Sete Cidades, panoramický výhled na dvě jezera, 
modré a zelené, v obrovském sopečném kráteru 
s obvodem až 12 kilometrů. Večeře. 4. den: Pro-
hlídka nejrušnějšího města ostrova Ponta Delga-
da, které je více jak 500 let staré. Večeře. 5. den: 
Výlet do  Furnasu – kouřící gejzíry a  horká vřídla. 
Koupání v  termálních lázních. 6.  den: Přírodní 
rezervace Lagoa do Fogo (Ohnivé jezero), která je 
bezesporu jednou z  největších přírodních atrak-
cí ostrova. Večeře. 7.  den: Ananasová plantáž. 
Odlet do Porta. Transfer na hotel. 8. den: Vyfoťte 
se v  nejkrásnějším knihkupectví světa – secesní 
Livraria Lello. Večer odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
6. 10. – 13. 10. 2018 40 900 Kč 63SV

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Porta, na Azorské 
ostrovy a  zpět vč. letištních tax ve  výši 12  000 Kč, 
dopravu v  Portu metrem, na  Azorech mikrobusem, 
7x  ubytování v  turistickém hotelu (2lůžkové pokoje 
s  příslušentsvím), 7x snídaně, 3x večeře, průvod-
ce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 50 EUR, 
další výše neuvedené služby. Příplatky: jednolůžko-
vý pokoj: 6  000 Kč, *svoz z  Brna do  Prahy linkovým 
busem nebo vlakem a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 
800 Kč. Minimální počet účastníků: 10

1. a  2. den: Odlet z  Prahy s  přestupem na  ostrov 
St. Miguel. Sopečný masiv Sete Cidades. Vyhlídka 
Vista do  Rei, která nabízí jeden z  nejkrásnějších 
panoramatických výhledů na ostrov a na dvě jezera, 
modré a  zelené, v  obrovském sopečném kráteru 
s  obvodem až 12 kilometrů. 3. den: Město Ponta 
Delgada, mj. tržiště, kde si můžeme vychutnat míst-
ní speciality (ananas). 4.  den: Výlet do  Furnasu, 
známého sopkou a  tzv. Caldeiras s  kouřícími gej-
zíry a horkými vřídly, které jsou zdrojem léčivého 
bahna a  minerální vody. Návštěva rajské zahrady 
s  jezírky Terra Nostra, kde vám vyrazí dech bujná 
exotická vegetace. 5. den: Výlet k  jezeru uvnitř 
kráteru Lagoa do  Fogo (Ohnivé jezero), po  cestě 
prohlídka městečka Ribera Grande, malebně polo-
ženého na vulkanické náhorní plošině. 6. den: Odlet 
s přestupem do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
7. 10. – 12. 10. 2018 31 900 Kč 47SV
7. 5. – 12. 5. 2019 31 900 Kč 47SV

Časová sleva 6 % do 5. 10. 2018, cena 29 986 Kč
Cena obsahuje: letenky Praha – Ponta Delgada (s  pře-
stupem) a  zpět vč. let. tax ve  výši 12  000  Kč, 5x ubyto-
vání ve  2-3* hotelu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
5x snídaně, průvodce, dopravu podle programu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR), výlet za  velrybami, 
spropitné a další výše neuvedené služby. Příplatky: jed-
nolůžkový pokoj 4 000 Kč. Minimální počet účastníků: 8. 
Garance malé skupiny.
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       RIGA  
v adventním hávu

       LISABON a okolí

ADVENT NA SEVERU
       PETROHRAD
Pojeďte se nadýchat atmosféry dávné carské 
slávy. Návštěva skvělých sbírek uměleckých 
předmětů v Ermitáži a polopenze jsou v ceně. 
Ubytování je zajištěno ve  4* hotelu v  centru 
města přímo na začátku Něvského prospektu.
1. den: Odlet z  Prahy dopoledne, po  ubyto-
vání v  hotelu krátká pěší prohlídka. Večeře je 
v  ceně. 2. den: Navštívíme pravoslavný chrám 
Kristova vzkříšení, jehož interiér zdobí spousta 
ikon a  maleb, mohutnou Kazaňskou katedrá-
lu a  katedrálu sv. Izáka, z  jejíhož ochozu lze 
najednou přehlédnout celé město. Opravdovou 
perlou Petrohradu je jedno z  největších muzeí 
na  světě – proslulá obrazárna Ermitáž – vstup-
né je v  ceně. Na  tři miliony exponátů, mezi něž 
patří slavné obrazy, grafiky, rytiny, ale i  sochy, 
ukrývá několik paláců. Největší a  nejnavštěvo-
vanější z  deseti budov Ermitáže je Zimní palác. 
3. den: Dnes si pěšky prohlédneme významné 
historické památky v  centru města. Mimo jiné 
uvidíme budovu Admirality, která svou věží domi-
nuje městu, Alexandrův sloup – žulový monolit 
na  Palácovém náměstí v  samém středu města, 
sochu cara Petra Velikého (tzv. Měděný jezdec). 
Z nábřeží Něvy se nám naskytne výhled na něko-
lik mostů a na Vasiljevský ostrov, kde sídlí muzea 
a  vědecké instituty. Večeře je v  ceně. 4. den: 
Petropavlovská pevnost a  katedrála sv. Petra 
a  Pavla s  pozlacenou špicí je nejstarší kamen-
nou budovou ve  městě. Nedaleko kotví křižník 
Aurora, jehož výstřel odstartoval bolševický pře-
vrat v  Rusku. 5. den: Autobusem do  Puškina. 
Prohlédneme si letní carské sídlo Kateřinský 
palác. Zde se nachází i  světoznámá Jantarová 
komnata – vstupné je v  ceně. Přesun na  letiště 
a odlet z Petrohradu v odpoledních hodinách.

       STOCKHOLM
Vydejte se s námi v době předvánočního shonu 
do poklidné severské metropole – Stockholmu. 
Přestože jde o  moderní a  dynamické město, 
na  každém kroku pocítíte všudypřítomný se-
verský klid a příjemnou atmosféru starobylého 
města. Adventní trhy ve  Skansenu probíhají 
právě v době konání zájezdu. 
Během tří dnů si prohlédneme staré město – 
Gamla Stan, katedrálu Storkirkan, reprezentativ-
ní královský palác Kungliga Slottet, parlament 
Riksdagen a budovu opery. Symbol Stockholmu – 
radnice z červených cihel – Stadhuset. Třešničkami 
na  dortu jsou Zlatý sál, kde se každoročně udě-
lují Nobelovy ceny, a  pohled na  celý Stockholm 
z  vyhlídkové věže radnice. Pak se přesuneme 
na  malý ostrůvek Riddarholmen, kde uvidíme 
kostel Riddarholmskyrkan. Nezapomeneme 
ani na  procházku pěší zónou Drottingsgatan. 
Stockholm nabízí tolik různých zajímavostí, kolik si 
jen dokážete přestavit: z muzeí mj. Muzeum bitev-
ní lodi Vasa, Nordické muzeum nebo Muzeum 
středověkého Stockholmu. Můžete navštívit 
zoo, akvárium a  hlavně Skansen s  mnoha typic-
kými švédskými stavbami i  zvířaty (mj. i  s  losy). 
Navštívíme také královský palác Drottningholm. 
Zde již řadu let žije královská rodina. K  největ-
ším atrakcím Stockholmu patří lanovka Skyview, 
která se šplhá po hale Globen až na vrchol, odkud 
je krásný výhled na  město. Večer si zpestříme 
návštěvou Icebaru – víte, jak chutná vodka ze 
skleničky vyrobené z ledu? 

Lisabon je nádherné město s  jihoevropským 
stylem, pohodovou atmosférou a skvělým kli-
matem – jeho návštěva je tak možná celoročně. 
Pokud chcete uspokojit svou touhu po cestová-
ní vícekrát za rok, vyražte s námi do Lisabonu 
a  jeho nádherného okolí před vánočními pří-
pravami, a to buď z Prahy (3 noci) nebo z Kato-
vic a Vídně (4 noci).
NABÍZÍME TÉŽ TERMÍN NA JAŘE – viz str. 23 
Lisabon a jeho blízké kopcovité okolí a romantic-
ké pobřeží si zamilujete na první pohled. Féničané, 
Římané, Vizigóti, Maurové... Ti všichni se vystřídali 
u vlády nad městem. Symbolem zlatého věku Li-
sabonu zůstává věž Torre de Belém (UNESCO). 
Unaveným nohám můžete nechat odpočinout při 
jízdách žlutými tramvajemi. Na fakultativní výlet 
se vydáme do Sintry, kde navštívíme jeden z nej-
krásnějších paláců v celém Portugalsku Královský 
palác s nádhernou okolní vegetací a skaliska Cabo 
da Roca. 

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

Termín: Cena:  Kód na webu:  
29. 11. – 2. 12. 2018 13 900 Kč 35ZI

Cena obsahuje: letenku z  Prahy ve  výši 3  500 Kč 
vč. let. tax – s  příručním zavazadlem, 3x ubytování 
ve  3* hotelu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 3x 
snídaně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K5C 
a pojištění CK. Cena neobsahuje: vstupy a dopravu 
po  městě 1  100 SEK (cca 110 EUR), dopravu z  leti-
ště do  města a  zpět, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 3  200 Kč. Minimální 
počet účastníků: 8

INDIVIDUÁLNÍ CESTY

Termín: Cena:  Odlet:
6. 12. – 9. 12. 2018    19 900 Kč Praha
5. 12. – 9. 12. 2018    21 500 Kč Vídeň, Katovice

Cena obsahuje: letenky ve výši 7 000 Kč (bude účto-
váno dle aktuální ceny), 3-4x ubytování v  hotelu se 
snídaní, průvodce, cestovní pojištění K7C a pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné a jízdné 
cca 60 EUR (vč. transferu na hotel metrem a jízdenky 
na místní dopravu), fakultativní výlety. Příplatky: jed-
nolůžkový pokoj 2 500 Kč. Minimální počet účastní-
ků: 12

Termín: Cena:  Odlet:
30. 11. – 4. 12. 2018 17 200 Kč 34ZI
7. 12. – 11. 12. 2018 17 200 Kč 34ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Petrohrad a  zpět 
vč. let. tax ve  výši 6  000 Kč, dopravu mikrobusem/
autobusem a  metrem, 4x ubytování ve  4* hotelu 
(dvoulůžkové pokoje s  příslušenstvím), 4x snídaně, 
2x večeře v  hotelu, 1denní vstupné do  Ermitáže, 
vstup do  Jantarové komnaty, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K5C a  pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vízum do Ruska 2 100 Kč, vstupné 
cca 80 EUR, další výše neuvedené služby. Příplatky: 
jednolůžkový pokoj pouze 1  500 Kč. Minimální 
počet účastníků: 10 Kód na webu: 67SV

Kód na webu: ES001
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SILVESTRY

Termín: Cena:  Kód na webu:  
28. 12. 2018 – 1. 1. 2019 29 900 Kč 31ZI

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinki – Oulu 
a zpět vč. let. tax ve výši 10 000 Kč, dopravu dle progra-
mu, 4x ubytování ve srubu (chata LUX) ve 2lůžko-
vých pokojích (srub má 2 pokoje) – některé sruby 
se slevou*, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a  pojištění CK. Cena neobsahuje: stravu, aktivity 
a  další neuvedené služby. Příplatky: 4x snídaně: 
1  350 Kč, 4x večeře včetně silvestrovské: 4  000 Kč. 
výlet na  sněžnicích 400 Kč, výlet do  Ranua ZOO 
a Vesnice Santa Clause: 2 700 Kč, projížďka se sobím 
spřežením: 2 700 Kč, výlet na husky farmu a projížď-
ka se psím spřežením: 4  100 Kč, výlet na  sněžných 
skútrech na 3 hodiny: 2 600 Kč. 
* Slevy: ubytování ve  srubu (chata LUX) se dvěma 
pokoji, přístup do  koupelny a  WC přes jeden 
z  pokojů: 3 osoby ve  srubu – sleva 1  250  Kč/os., 
4 osoby ve srubu – sleva 2 000 Kč/os. V těchto sru-
bech budou ubytovány pouze rodiny nebo skupi-
na známých. Minimální počet účastníků: 8

       Silvestr v LAPONSKU

       MADEIRA – Silvestr, zábava, turistika        POLSKÉ TATRY

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

27. 12. 2018 – 3. 1. 2019 29 900 Kč 28SV
Hotel Orquidea ***

27. 12. 2018 – 3. 1. 2019 39 900 Kč 28SV
SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP  

do 30. 6. 2018: 27 500 Kč a 37 500 Kč.
Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a  zpět vč. 
let. tax (s  přestupem) ve  výši 14  000 Kč, 7x ubytování 
ve  2* nebo 3* hotelu ve  Funchalu (2lůžkové pokoje 
s  příslušenstvím), 7x  snídaně, průvodce, dopravu dle 
programu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. 
Cena neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR + případně sjezd 
na saních od 30 EUR), spropitné a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: silvestrovská večeře: 1 500 Kč, příplat-
ky za  1lůžkový pokoj a  večeře v  jednotlivých hotelech 
najdete na našem webu. Minimální počet účastníků: 14

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27. 12. 2018 – 2. 1. 2019 9 900 Kč 77SV

Cena obsahuje: 6x ubytování v  penzionu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím) – omezený počet, další poko-
je bez příslušenství se slevou 700 Kč, 6x snídaně, služby 
delegáta, silvestrovskou večeři a program v pensionu, 
cestovní pojištění UNIQA K5C a  proti úpadku CK. 
Stejná cena za  jednolůžkový pokoj bez WC. Cena 
neobsahuje: odvoz na  lyžování a  zpět, další výše 
neuvedené služby. Příplatky: dopravu vlakem a  lin-
kovým autobusem z  Prahy nebo Brna, jednolůžkový 
pokoj. Sleva: pokoj bez WC a sprchy: 700 Kč/os. Pozn.: 
na vyžádání 2 spojené pokoje se 3 nebo 4 lůžky (s WC, 
i levnější bez). Minimální počet účastníků: 10

Jen málo z  nás se kdy podívalo na  polskou 
stranu Tater. Pro našeho oblíbeného průvodce 
Fera Michlíka je živé středisko Zakopane a jeho 
okolní klidnější vesničky tou nejlepší destinací 
pro zimní pobyt. Možnost dopravy vlastním 
autem nebo vlakem. Jízdenky z/do Prahy vám 
na vyžádání zajistíme.
Za dobrého počasí jsou v zimě v Polsku otevřeny 
i  vrcholové partie, a  tak se můžete vydat do  hor 
i pěšky. Kromě sportovního vyžití vám nabídneme 
i  společné výlety. Místem našeho pobytu bude 
obec Bukowina Tatrzanska ve výšce 1 020 metrů 
nad mořem. Zde je 5 lyžařských vleků.

Oslavte konec roku na ostrově věčného jara!
1. den: Odpolední odlet z Prahy do Funchalu s pře-
stupem v Lisabonu. 2. den: Procházka Funchalem: 
Zona Velha, tržiště Mercado dos Lavradores, čtvrť 
Monte, ochutnávka madeirského vína. 3.  den: 
Návštěva vesničky Ribeiro Frio. Procházka levádou 
na  vyhlídku Balcoes a  pak další „pstruží“ levádou 
do  Portely. 4. den: Z  parkoviště na  vrcholu Pico 
do  Arieiro dojdeme na  vyhlídku Ninho da Manta. 
Přejezd přes Sao Vicente do  Porto Moniz k  vul-
kanickým jezírkům. 5. den: Přejezd horskou silnicí 
do sedla Eira do Serrado. Výstup na plošinu s výhle-
dem do „Údolí jeptišek“, kam následně sejdeme. 

Vydejte se s  námi oslavit konec roku v  malé 
skupině do kouzelné oblasti Finska v blízkosti 
polárního kruhu. Zažijete kopcovitou zimní 
krajinu na okraji národního parku Syöte. Jiskři-
vě bílý sníh si užijete každý po svém – můžete 
vyrazit na běžky, relaxovat ve srubu se saunou 
nebo zažít pravé severské dobrodružství při 
řízení psího spřežení, na  sněžných skútrech 
nebo u stáda sobů. Kvalitní ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích finských srubů. Možnost 
hotelové polopenze, využití hotelové wellness 
zóny zdarma. Český průvodce.

1. den:  Letecký přesun z  Prahy přes Helsinky 
do Oulu, transfer do Iso-Syöte. Ubytování v privát-
ních srubech. Večer možnost procházky po okolí. 
Budeme vyhlížet polární záři. 2. den:  Pravou 
severskou zimu si užijete podle svých představ 
– můžete chodit na běžky nebo si pro pěší výle-
ty po  okolí půjčit sněžnice.  Kousek od  srubu 
jsou sjezdové tratě a  vleky. Zájemci se mohou 
vydat na celodenní výlet do arktické Ranua ZOO 
a  na  polární kruh do  Vesnice Santa Clause. 
V  zoo se setkáme se všemi typickými zvířecími 
obyvateli polárních oblastí včetně polárních lišek, 
medvědů, vlků, rosomáků, losů, sobů, pižmoňů, 

mnoha druhů ptáků a dalších. Z polárního kruhu 
můžete poslat domů pohlednici z  „hlavní pošty 
Santa Clause“ a samotného Santu osobně pozdra-
vit. 3. den:  V  dnešní nabídce je návštěva husky 
farmy a výlet se psím spřežením (12 km). V odpo-
ledních hodinách se můžete vypravit na  pro-
jížď ku na  saních tažených soby. Občerstvení 
bude podáváno v  tradičním sámském obydlí 
kota. 4. den: V  dopoledních hodinách se mohou 
zájemci vydat na  výlet na  sněžných skútrech 
do  laponské divočiny. Nejprve sjedete z  kopce 
Syöte do podhůří a poté zamíříte přes lesy, zamrz-

lá jezera a  mokřady do  severské tajgy se stromy 
obalenými sněhem. Než zamíříte zpět, vychutnáte 
si u  ohně kávu nebo čaj. OSLAVA SILVESTRA 
v hotelu nedaleko srubů. 5. den: Před polednem 
odjezd do Oulu a odlet přes Helsinky do Prahy. 

Silvestrovské oslavy spojené s jedinečným ohňo-
strojem. 6. den: Nový rok můžete strávit procház-
kami ve  Funchalu nebo se vydat na  poloostrov 
Sao Lourenco. 7. den: Vyjížďka přes náhorní plo-
šinu Paúl da Serra do  Rabaçalu. Podél levády 
dojdeme k vodopádu Risco a později také do skal-
ního kotle 25 fontán. Za svitu baterek překonáme 
900 m dlouhý tunel. Výhledy z  600 m vysokého 
útesu Cabo Girao. 8. den: Ranní odlet z  Madeiry 
a návrat do ČR.
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TOMÁŠ HÁJEK 
Průvodce je ten, kdo z  velké 

části rozhoduje o  tom, zda se 
vrátíte ze zájezdu spokojeni, 
či nikoli. CK Periscope spo-

lupracuje s  těmi nejlepšími. 
Představujeme vám jednoho 

z  nich – Tomáše Hájka, který naše zájezdy 
doprovází už 14 let, a to nejen do Norska, ale 
třeba také do Ománu..

Kdy jsi začal jezdit jako průvodce pro CK 
Periscope a  do  jakých zemí se s  tebou klienti 
můžou podívat?
Už je to nějaký pátek, poprvé jsem byl s Periscopem 
v roce 2004 v Norsku. Od té doby šediny přibyly, 
ale elán zatím nevyprchal! S  Periscopem vyrá-
žím nejčastěji do  severských zemí, do  Norska, 
do  Finska nebo na  Island. Poměrně často mířím 
také na  portugalskou Madeiru. A  zájezdy vedu 
i do Kanady nebo třeba do Ománu.

Právě ses vrátil z Norska. Kde jsi byl tentokrát 
a s jakými dojmy se vracíš? 
Jsem ještě plný dojmů ze zimního Norska 
za  polárním kruhem. Druhým rokem jsem vedl 
pro Periscope lednový zájezd na  norský ostrov 
Senja, fantastický kus Norska daleko na  severu. 
Stejně jako loni jsme viděli nádhernou polární záři 
– tohle je totiž jedno z nejlepších míst na planetě 
Zemi, kde se dá tento přírodní fenomén pozoro-
vat. Pochopitelně záleží na počasí, nelze ji bohužel 
na obloze jen jednoduše „zapnout“! 
Ale Senja toho může nabídnout mnohem více, 
úžasná panoramata hor v  zimních barvách, jízdu 
se psím spřežením, projížďky lodí s  možností 
pozorovat kosatky nebo třeba orly. A kromě toho 
se nocuje v  nádherných apartmánech doslova 
„na  konci světa“ v  přímořské osadě Mefjordvær. 
Každý den nás tu zásobovali čerstvými rybími 
specialitami. Heslo resortu Mefjord Brygge je „kde 
končí cesta, dobrodružství začíná“. A tady to přes-

ně sedí, cesta zde končí, 
do  prvního většího 

města je to hodi-

Senja – fantastický kus Norska daleko na severu
nu a půl autem. Navíc díky Golfskému proudu tady 
bude nejčastěji do minus pěti stupňů, takže žádná 
Arktida! 
V Norsku jsem byl už opravdu mnohokrát, ale tady 
zůstávám s otevřenou pusou koukat na tu nádhe-
ru zas a znova.

Kdy je podle tebe nejlepší jet do Norska a proč? 
Kde se tobě osobně nejvíc líbí?
Tohle je pro „norofily“ záludná otázka, abych 
neodpověděl jen „kdykoliv“ a  „všude“. Zkusím 
to tedy trochu rozvést. Vždycky jsem na  svých 
přednáškách říkal lidem, že do  Norska je potře-
ba jet minimálně dvakrát. Poprvé do  jihozápadní 
oblasti fjordů, vodopádů, ledovců a úžasných hor 
a  podruhé za  polární kruh na  souostroví Lofoty 
a Vesterály. Poté, co jsem byl loni poprvé na  ost-
rově Senja v lednu, tak jsem musel v tomto směru 
přednášky poupravit: minimálně třikrát! A potřetí 
do  zimní norské krajiny za  polární září a  zimními 
aktivitami ve fascinující přírodě. 
Jinak samozřejmě ta hlavní turistická sezóna 
v Norsku bude od června do září. Já mám z téhle 
doby asi nejraději barevný norský podzim, zvláště 
když se mi povede trefit kombinaci vstřícného 
počasí a  k  tomu prvního sněhu na  kopcích, to 
vytváří pro pozorovatele dokonalou paletu barev. 

Norsko má pověst drahé země, přesto sem 
cestuje stále více lidí. V čem může být v tomto 
směru výhoda, když klient jede s  CK, oproti 
tomu, když cestuje individuálně? 
Že Norsko není zrovna laciný kraj, to nebudu 
rozporovat. Češi a  Slováci už jsou ale na  vysokou 
cenovou hladinu na Severu dobře připraveni. Když 
budete chtít hodně ušetřit, můžete spát pod sta-
nem nebo v jednoduchých chatkách a vařit si sami. 
Ale ne pro každého je toto ideální způsob, jak 
trávit dovolenou, a  pak může být tím správným 
řešením vydat se do  Norska s  cestovkou. Když 
jsem jel poprvé do Norska sám, tak to bylo super, 
země mě nadchla a  rozhodně jsem se tam chtěl 
vrátit. Pak mě vzal mezi sebe Periscope a já mohl 
tuto zemi objevovat dále a  dále. Nejprve jsem 

jel s  Periscopem na  zkušenou jako pozorovatel, 
projížděl jsem podobnými místy jako předtím 
sám, ale viděl jsem toho najednou mnohem více – 
různé odbočky, vyhlídky, nejlepší pěší túry. 
Norsko je obrovská země, v  průvodcích a  cesto-
pisech si přečtete, že je to všude pěkné… Ale jak 
si trasu naplánovat, abyste si toho užili co nejvíc 
a přitom spoustu času nepromarnili dlouhými pře-
jezdy anebo prostoji? V Periscopu dělají lidé, kteří 
tuhle zemi nejenom znají, ale dovedou ji i kriticky 
zhodnotit, vybrat spousty alternativ napasova-
ných na individuální přání cestovatelů. Takže i pro 
tyto klienty může být zajímavou variantou nechat 
si připravit itinerář cesty na míru. 

Jaká cesta tě čeká v nejbližší době, a máš něja-
kou destinaci, o které zatím jenom sníš? 
Hodně se snažím mezi svými známými propagovat 
Omán, čistou, zcela bezpečnou a mimořádně zají-
mavou zemi na  arabském poloostrově, vedenou 
moudrým sultánem Qaboosem. Pojeďte se s námi 
do  Ománu podívat a  uvidíte! Nejpříjemnější tep-
loty tam pro nás panují od  listopadu do  března 
a  myslím si, že je vhodná doba tuhle zemi obje-
vit ještě předtím, než tak učiní záplavy turistů. 
Na  seznamech top světových destinací se totiž 
Omán v  posledních letech objevuje stále častě-
ji. Jinak – cestovatelských snů je spousta. Mám 
rád oblasti hornaté a  zelené nebo jinak barevné 
fotogenické krajiny. V  létě se chystám na Aljašku. 
Hodně by mě lákala třeba Namibie, Kostarika 
nebo Réunion, jednou bych si rád procestoval také 
Austrálii nebo Patagonii.

FINSKO – Finsko 55+, barevná paleta ............... 14. 9. – 18. 9. 2018
FINSKO – Finsko s polární září nad hlavou ... 12. 12. – 16. 12. 2018
MADEIRA – Silvestr na Madeiře ...............  27. 12. 2018 – 3. 1. 2019
NORSKO – Tromsø, polární záře a Senja ........... 25. 1. – 30. 1. 2019 
OMÁN – Sultánovo arabské Švýcarsko ............... 6. 2. – 14. 2. 2019
ISLAND – Gejzír a ledovcová laguna ......................1. 5. – 5. 5. 2019 
NORSKO – Lofoty 55+ ........................................... 31. 5. – 4. 6. 2019 
Cestovní kancelář Periscope Skandinávie si vyhrazuje právo změnit průvodce zájezdu.

TOMÁŠ HÁJEK – ZÁJEZDY
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
25. 1. – 30. 1. 2019 42 500 Kč 23ZI

1. 2. – 6. 2. 2019 42 500 Kč 23ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Tromsø a  zpět vč. 
letištních tax ve výši 9 000 Kč, místní dopravu z letiště 
do  centra města, 2x ubytování v  hotelu v  Tromsø, 
3x v apartmánech Melfjord Brygge (více ložnic), expes-
ní loď do Finnsnes a zpět, dopravu do Melfjord Brygge 
a zpět, 4 výlety z Melford Brygge na 2-3 hodiny/výlet, 
4x snídani a snídaňový balíček v den odletu, 3x večeře, 
2x oběd, sauna v Melfjord Brygge, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění CK proti úpadku. Cena 
neobsahuje: další výše neuvedené služby. Příplatky: 
jednolůžkový pokoj v  hotelu 3  000 Kč, výlet se psím 
spřežením 4 200 Kč. Minimální počet účastníků: 8

Termín: Cena:  Kód na webu:  
12. 12. – 16. 12. 2018 41 500 Kč 21ZI

13. 3. – 17. 3. 2019 39 900 Kč 21ZI
20. 3. – 24. 3. 2019 39 900 Kč 21ZI

11. 12. – 15.12. 2019 41 500 Kč 21ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinki – Oulu 
a  zpět vč. let. tax ve  výši 10  000 Kč, dopravu auto-
busem z letiště do Iso-Syöte a zpět, dopravu v rámci 
uvedeného programu, 4x ubytování v  3* hotelu 
(dvoulůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 4x snídaně, 
3x oběd a  4x  večeře, český průvodce, aktivity 
uvedené v programu včetně potřebného vybavení, 
řízení skútru 2 osobami, průvodce, cestovní pojiště-
ní UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neobsahuje: další 
výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 
3  000 Kč, srub Kelo (vlastní sauna, krb) pro 2 osoby: 
2 000 Kč/os., srub Kelo pro 3 osoby: 1000 Kč/os., srub 
Kelo pro 4 osoby: 500 Kč/os., řízení skútru 1 osobou 
1 000 Kč. Slevy: dítě do 12 let se dvěma dospělými: 
5 500 Kč. Minimální počet účastníků: 8

       TROMSØ, polární záře a ostrov Senja

       FINSKO s polární září nad hlavou
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Již potřetí vás čekají výjimečné zážitky v období 
končící polární noci – hra světel a  barev nejen 
pro fotografy. Arktická katedrála v  Tromsø, 
panoramata zasněžených skalních masívů 
Lyngenských Alp, výlet lodí za  pozorováním 
mořského ptactva a  fantastických zimních sce-
nérií, objevování hornatého ostrova Senja, výlet 
na sněžnicích, noční jízda po ostrově za pozoro-
váním polární záře, která je v  této oblasti běž-
ným jevem. Výlet se psím spřežením je za přípla-
tek. Saunování zdarma je možné každý den. 
Vynikající strava plná rybích pochoutek. 

1. den: Odlet do  Oslo a  Tromsø. Večerní procház-
ka městem. 2. den: Návštěva arktické katedrály, 
Polaria s  mořským akváriem a  polárního muzea 
s  prezentací polárních expedic. Rychločlunem 

VHODNÉ PRO SÓLOCESTOVATELE:
jednolůžkové pokoje, které jsou součástí 

apartmánů, jsou bez příplatku. Jednolůžkový 
pokoj v hotelu za příplatek.

Český průvodce, kvalitní ubytování, plná pen-
ze, psí spřežení, sněžné skútry, rybaření, sobí 
farma a arktická zoo. 
1. den: Odlet z Prahy do Oulu. Přesun do NP Syöte. 
Cestou úžasné výhledy do  krajiny. Vítejte ve  sně-
hobílém království jižního Laponska! Ubytování 
v hotelových pokojích nebo srubech. Večeře v pa-
noramatické restauraci hotelu. 2. den: Snídaně 
formou bohatého švédského stolu. Celodenní 
výlet na  sněžných skútrech přes lesy, po  kopcích 
i zamrzlých jezerech a řekách. Oběd v laponském 
stanu „kota“, odpočinek u  ohně. Odpoledne pro-
jížďka na saních tažených soby a rybaření na dír-
kách na zamrzlém jezeře. Návrat na skútrech k vr-
cholu Iso-Syöte na večeři. Vyhřátá sauna, hotelový 
bazén. 3. den: Výlet do arktické Ranua ZOO setká-
ní se zvířecími obyvateli polárních oblastí, včetně 
polárních lišek, medvědů, vlků, rosomáků, losů, 
sobů, pižmoňů a mnoha druhů ptáků. Oběd v zoo. 
Odpočinek a výprava na běžkách do stmívající se 

do  přístavu Finnsnes a  dále minibusem napříč 
ostrovem Senja do  Melfjord Brygge. Ubytování 
v  apartmánech. Večeře, procházka, sauna. 3. den: 
Výlet lodí na  moře za  pozorováním fantastické 
zimní krajiny divokého ostrova. Možnost spatřit moř-
ské savce a  ptáky. Oběd, volné odpoledne. Večerní 
výjezd minibusem po  ikonických místech ostro-
va. Podaří se nám spatřit polární záři? 4. den: Výlet 
po ostrově Senja na sněžnicích. Výhledy na vysoké 
hory a divoké mořské pobřeží. Volný čas po obědě, 
večerní výlet po  ostrově (pěšky nebo sněžnice), 

krajiny. Spatříme magická světla tančící po  oblo-
ze? 4. den: Husky farma, instruktáž a výlet do za-
sněžené krajiny se psím spřežením (12 km). Oběd 
na  husky farmě. Setkání se Sámem, který chová 
soby. Nahlédnutí do  pradávné kultury Laponska. 
Po návratu večeře ve srubové restauraci Romekie-
vari (fondue ze sobího masa). 5. den: Odjezd na le-
tiště a návrat do ČR. 

ztichlá krajina ostrova a vyhlížení magické podívané 
na  noční obloze. Sauna. 5. den: Členitou krajinou 
proplujeme lodí zpět do Tromsø. Za příplatek výlet 
se psím spřežením a odplutí do Tromsø až odpoled-
ne. 6. den: Brzy ráno odlet přes Oslo do Prahy. 

OBLÍBENÝ ZÁJEZD
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LYŽOVÁNÍ – ZÁJEZDY
       NORSKO – ráj 
lyžařů, snowboarďáků 
i bruslařů

       Na běžkách 
za losy – NORSKO

       KANADA  
– lyžařský ráj 
Whistler a VancouverNe nadarmo se Norsku říká kolébka lyžování. 

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

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

Zima je na Severu přímo pohádková. A Norsko 
by se díky lásce místních k lyžování a neustále 
zdokonalované lyžařské infrastruktuře mohlo 
klidně přejmenovat na  Království všech lyža-
řů. Navštívíme zimní Oslo, kde si zalyžujeme 
na  slavném Holmenkollenu. V  oblasti, kde se 
konaly ZOH 1994, je běžecké lyžování doslo-
va fenoménem, a  tak zde najdete ty nejlépe 
udržované stopy. Kvalitní přírodní sníh vyzývá 
ke  sjezdovému lyžování na  olympijských sjez-
dovkách Hafjell a Kvitfjell. Ovšem skvěle si uži-
jete i opuštěnější a divočejší krajinu pod poho-
řími Rondane a Jotunheimen. Do Norska a zpět 
budete cestovat letecky. Vybavení na sjezdov-
ky si lze na  mnoha místech půjčit, stejně tak 
jako např. rychlobruslařské „klapačky“ nebo 
běžky v  Oslu. Zájemcům pouze o  sjezdové 
lyžování nabízíme možnost zůstat po společné 
návštěvě Osla na  jednom místě ve  středisku 
Hafjell (cena na vyžádání).
Zájezd je vhodný pro sportovní nadšence, kteří si 
chtějí kromě lyží vyzkoušet třeba i sněžnice nebo 
snowboard, ale stejně tak pro ty, které zajímá, jak 
vypadá zimní Norsko, a chtějí si tu odpočinout při 
krátkých vycházkách. Zájezd je možné absolvovat 
naším mikrobusem (přitom si užít i  plavby přes 
Baltské moře), anebo si do  něj naložit své věci 
a do Norska a zpět cestovat rychleji letecky. 

Termín: Cena:  Prázdniny
17. 2. – 24. 2. 2019 10 900 Kč mj. Praha 6 až 10

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

Kód na webu: 01ZIKód na webu: 02ZI

Termín: Cena:  Kód na webu:  
na vyžádání ZI001

Termín: Cena:  Jarní prázdniny:  
9. 2. – 16. 2. 2019 21 900 Kč Praha 1-5, Brno

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Osla a zpět vč. let. 
tax ve výši 4 500 Kč, dopravu mikrobusem, 7x ubyto-
vání ve dvoulůžkových pokojích horských chat nebo 
apartmánů (2-4 ložnice) se společnou koupelnou 
a kuchyní, služby delegáta, cestovní pojištění UNIQA 
K5C a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
stravu, permanentky, vstupné a  další výše neuvede-
né služby. Podrobnosti na webu v záložce INFORMA-
CE K ZÁJEZDU. Příplatky: poplatek za lyže: 2 000 Kč, 
aktuální cena letenky bude potvrzena v okamžiku 
rozhodnutí o  konání zájezdu. Minimální počet 
účastníků: 6

Garanci přírodního sněhu v  Evropě poskytne 
jen málokteré středisko. Olympijský Whistler 
však tento fakt nemusí zatím nijak zdůraz-
ňovat. Vysoko položená a  hlavně na  srážky 
bohatá horská oblast právem zasluhuje pozor-
nost těch nejnáročnějších lyžařů. Díky rychlým 
letům a časovému posunu se již brzy po poled-
ni místního času ocitnete ve  Vancouveru, 
jednom z  nejkrásněji položených velkoměst 
planety, odkud je to jen 2 hodinky ke  kvalit-
ním sjezdovkám a  běžkovým tratím. Všude 
v Kanadě jsou samozřejmostí venkovní ledové 
plochy pro bruslení. INDIVIDUÁLNÍ CESTU vám 
na přání zajistíme kdykoliv.
1. den: Odlet z Prahy s 1-2 přestupy do Vancouveru. 
Transfer na ubytování ve Vancouveru. 2. a 3. den: 
Procházka pod mrakodrapy, návštěva akvária 
ve Stanley parku, 1-2 dny lyžování na hoře Grouse 
Mountain. 4.-8. den: Transfer do oblasti Whistleru 
na  ubytování a  lyžování a  bruslení v  oblasti 
Whistleru. 9. den: Transfer na letiště do Vancouveru, 
odlet zpět do Evropy. Přílet další den.

INDIVIDUÁLNÍ CESTY
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LOFOTY, LAPONSKO V ZIMĚ
       LOFOTY v zimě

       LAPONSKO všemi smysly – NOVINKA

15

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1. 3. – 6. 3. 2019 29 900 Kč 12ZI

8. 3. – 13. 3. 2019 29 900 Kč 12ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo – Evenes a zpět 
do  výše 9  000 Kč, dopravu na  místě mikrobusem, 
5x ubytování v chatách LUX (2-3 dvoulůžkové pokoje, 
obývák s kuchyňkou, WC, sprcha), průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neobsahu-
je: stravu a  další výše neuvedené služby Příplatky: 
plavba po  Trollfjordu 3  500 Kč, Vikinské muzeum 
500 Kč, 4 x snídaně 1 250 Kč. Min. počet účastníků: 8

Termín: Cena:  Kód na webu:  
18. 3. – 24. 3. 2019 43 900 Kč 20ZI

Cena obsahuje: letenku vč. let. tax z Prahy nebo Víd-
ně do  Kittilä a  zpět z  Oulu ve  výši 9  000 Kč, všechny 
transfery v rámci programu mikrobusem, 6x ubytová-
ní v  hotelu ve  dvoulůžkových pokojích (vlastní kou-
pelna a WC), přístup do  hotelové sauny, 6x snídaně, 
4x večeře, vstupné do Arktika, Sněhového hotelu, 
Sněhového zámku a  celodenní výlet na  sněžných 
skútrech s rybařením a laponským obědem, vyba-
vení proti chladu na výlety (teplá kombinéza, boty, ru-
kavice, šála, vlněné ponožky, helma na jízdu skútrem), 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění CK 
proti úpadku. Cena neobsahuje: další výše neuvede-
né služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 8 000 Kč, nocleh 
ve  Sněhovém hotelu: 3  900 Kč, výlet se psím spřeže-
ním 3 000 Kč, výlet na sobí farmu 3 500 Kč, plavba ledo-
borcem 6 000 Kč, půjčení běžek cca 800 Kč/den. Slevy 
pro děti na webu. Minimální počet účastníků: 7

Vydejte se poznat Lofoty v  jejich plné kráse 
končící zimy, v  době, kdy šance na  sledování 
polární záře jsou maximální. Kromě pozoro-
vání orlů, velryb a poznávání přírody i kultury 
ostrovů se setkáme s  hlavním zdrojem obživy 
zdejších obyvatel, rybolovem.  

1. den: Odlet z  Prahy přes Oslo do  Evenes.  
Malebnou krajinou přesun na  ubytování. 2. den: 
Fakultativně safari do  světoznámého Trollfjordu 
s  možností pozorování mořských orlů a  velryb. 

Laponsko, vzdálený kraj daleko za  polárním 
kruhem, návštěvníky okamžitě okouzlí. Z  jara 
osvítí sněhovou pohádku hřejivé slunce, křupa-
jící a třpytivý sníh vás vrátí do dětství. K zimní-
mu Laponsku neodmyslitelně patří sámská kul-
tura, stáda sobů, polární záře a atraktivní akti-
vity uprostřed romantické divočiny – jízda se 
psím spřežením, na sněžném skútru, vynikající 
běžecké stopy, Vesnice Santa Clause. Vše jsme 
spojili do jedinečné cesty, ukončené návštěvou 
sněhového zámku a možností plavby ledobor-
cem Sampo. Ubytování je v hotelech se snídaní, 
4 večeře jsou v ceně. Garance malé skupiny. 

1. den: Průvodce čeká ve Finsku – samostatný od-
let z  Prahy nebo Vídně do  Kittilä. Přesun na  3  noci 
do  Ylläs. 2. den: Nádherné scenerie hornaté a  je-
zernaté krajiny NP Pallas-Yllästunturi. Ochutnávka 
krajiny na zapůjčených běžkách nebo sjezdovkách. 
Odpoledne možnost navštívit husky farmu. 5 km 
dlouhá projížďka okolními lesy. 3. den: Běžkařský ráj 

Kabelvåg – muzeum, galerie a  mořské akvá-
rium. Henningsvær – sušáky na  tresky, atmo-
sféra pravé rybářské vesnice. Dle počasí noční 
výlet za  focením polární záře. 3. den: Ostrov 
Vestvågøy. Vikinské muzeum Lofotr v  Borgu, 
dokonalá replika sídla vikinského náčelníka. Pláž 
v  blízkosti usedlosti Utakleiv u  Leknes vám vyra-
zí dech. Rybářské vesnice Ballstad a  Stamsund. 
Vyhlídkovou silnicí č. 817 na  ubytování. 4. den: 
Jižní část Lofotských ostrovů, UNESCO vesnice 
Nusfjord. Kostelík ve  Flakstadu, bělostné pís-

Ylläs. Možnost výletu na sobí farmu, projížďka na sa-
ních tažených soby (4 km okruh). Atmosféra sámské 
kultury, tradiční život domorodých obyvatel, místní 
speciality. 4. den: Vesnice Santa Clause na  polár-
ním kruhu. Nákup suvenýrů, obchody tradičních 
finských značek, např. módní doplňky Marimekko 
nebo laponské nože Marttiini. Odpoledne Rovanie-
mi, vynikající muzeum polárních krajin Arktikum. 
Nocleh v Rovaniemi (1-2 noci, viz 5. den). 5. den: Ce-
lodenní výlet na sněžných skútrech krajinou lesů, 
otevřených planin a  zamrzlých, zasněžených mok-
řin. Rybaření na dírkách v ledu. Oběd bude podáván 
u ohně, ochutnáme laponské speciality. Pozn.: jízda 
na skútru je ve dvou osobách, za příplatek mož-
nost samostatné jízdy. Navečer sněhový Arctic 
Snowhotel, k večeři losos opékaný na ohni. Mož-
nost ubytování ve  sněhovém hotelu za  příplatek. 
Nocleh v Rovaniemi. 6. den: Pobřežní město Kemi. 
Ledoborec Sampo a  exkluzivní zážitek v  podobě 
plavby po  zamrzlém Botnickém zálivu. Nádherný 
Sněhový zámek Kemi Snowcastle. Navečer odjezd 

čité pláže v  Ramberku. Městečko s  nejkratším 
názvem na  světě – Å. Malebné vesničky Reine, 
Hamnøy a Sakrisøy. 5. den: Ráno návrat do hlav-
ního města Lofot – Svolværu. Symbolem města 
je skalní útvar Svolværgeita. Při pobřeží bude-
me pozorovat rybáře na  vrcholu rybářské sezóny 
při výlovu tresek a  jejich navěšování na  typické 
lofotské sušáky ryb. 6. den: Odlet z  Evenes přes 
Oslo do Prahy.

na ubytování v Oulu. 7. den: Odjezd na letiště a od-
let přes Helsinky do Prahy nebo Vídně. 
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LYŽOVÁNÍ INDIVIDUÁLNĚ

Termín: Cena:  Kód na webu:  
3. 2. – 10. 2. 2019 25 000 Kč 32ZI

10. 2. – 17. 2. 2019 26 000 Kč 32ZI
17. 2. – 24. 2. 2019 26 000 Kč 32ZI
3. 3. – 10. 3. 2019 26 000 Kč 32ZI

10. 3. – 17. 3. 2019 26 000 Kč 32ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky – Kittilä 
a  zpět vč. let. tax ve  výši 9  000 Kč, 7x ubytování 
ve  dvoulůžkových pokojích ve  3*hotelu Tunturi 
s polopenzí, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiště-
ní CK. Cena neobsahuje: dopravu z letiště do hotelu 
cca  15  EUR/1 směr, skipass a  další výše neuvede-
né služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 6  000 Kč, 
jízda se psím spřežením: 3  000 Kč, výlet na  sobí 
farmu: 3  500  Kč, výlet do  Sněhové vesnice na  sněž-
ných skútrech: 3  200 Kč, ubytování v  hotelu Saaga: 
5 000 Kč. Cena za ubytování v apartmánu na vyžádá-
ní. Minimální počet účastníků: 1

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

Termín: Cena:  Kód na webu:  
16. 2. – 23. 2. 2019 15 900 Kč 15ZI

2. 3. – 9. 3. 2019 15 900 Kč 15ZI
9. 3. – 16. 3. 2019 15 900 Kč 15ZI
26. 3. – 2. 4. 2019 15 900 Kč 15ZI

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Osla a zpět ve výši 
4 500 Kč vč. letištních tax., pronájem auta kategorie B 
od  příletu po  odlet, 7x ubytování ve  4-6lůžkovém 
apartmánu nebo chatě, pronájem povlečení, závě-
rečný úklid. Cena platí při rezervaci 4 osob. Pro jiný 
počet si vyžádejte individuální kalkulaci. Cena 
neobsahuje: českého průvodce, další výše neuve-
dené služby, např. stravu, skipass, dopravu lyží z ČR. 
Příplatky: při rezervaci 2 osob je cena 23 900 Kč / 
osoba. Minimální počet účastníků: 2

Daleko za severním polárním kruhem se finská 
plošina mění v pohoří, které nabízí kvalitní vy-
žití vyznavačům zimních sportů.

       FINSKO: lyžování za polárním kruhem

       Skeikampen – běžky i sjezdovky v NORSKU

Vydejte se s  námi do  netradiční lyžařské desti-
nace. Během pár dní si vychutnáte Laponsko 
všemi smysly – výborný hotel, dobré jídlo a řadu 
místních specialit. Lyžování na  pečlivě uprave-
ných svazích s garancí dostatku přírodního sněhu, 
v  nejlepším finském lyžařském středisku. Můžete 
si vyzkoušet jízdu se psím spřežením, rychlé sněž-
né skútry i  saně tažené soby. Splní se vám sen 
spatřit polární záři? Ylläs je největším finským 
lyžařským střediskem s  62 svahy a  30 vleky. 
Celková délka upravovaných sjezdových tratí 
je 52 km, 30 tratí je osvětlených. Pro běžkaře 
je Ylläs rájem na  zemi – 300 km upravovaných 
tratí nemá konkurenci. Ubytování v  příjemném 
rodinném Tunturihotelu v sousedství běžeckých 
tras. Doprava ke sjezdovkám skibusem od hotelu. 
Za příplatek Saaga hotel: ubytování v hotelových 
pokojích/apartmánech u sjezdovek, v ceně vstup 
do wellness a fitness zóny. Možnost volby způsobu 
stravování při ubytování v  apartmánech – za  pří-

lé je připraven doprovodný program. Nedaleko 
(30  minut autem) se nachází jedinečný zimní 
zábavní park Hunderfossen s  ledovou kated-

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

platek hotelová polopenze, nebo si můžete vařit 
sami ve vybavených kuchyňkách.

INDIVIDUÁLNÍ CESTY

INDIVIDUÁLNÍ CESTY
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FINSKO, POLÁRNÍ KRUH

Další 
nabídky najdete  

na webu

Na polárním kruhu je pohádková zima, sněhový 
hotel a rozhodně tu není nuda! Výlet do finské 
divočiny s nabitým programem a plnou penzí.
1. den: Odlet s přestupem do finského Rovaniemi 
na  polárním kruhu, přesun do  30 km vzdáleného 
hotelu uprostřed borového lesa. Vyzvednutí teplé-
ho oblečení pro aktivity. 2. den: Instruktáž k řízení 
skútrů. 2 dospělí na 1 skútr, děti jedou v saních taže-
ných za skútrem. Na sněžných skútrech dnes poje-
deme na prohlídku Sněhového hotelu. Za přípla-
tek zde lze zajistit přenocování. 3. den: Návštěva 
sobí farmy a vesnice Santa Clause. Budete řídit sobí 
spřežení a dostanete „řidičský průkaz na soby“. Mů-
žete poslat domů pohlednici z „hlavní pošty Santa 
Clause“ a samotného Santu osobně pozdravit. Ce-
lodenní program, oběd v restauraci Forest Manor. 
Večeře v hotelu, budou servírovány laponské spe-
ciality. 4. den: Volný den. V místě nabídka na různé 
výlety (skútry, delší jízda se psím spřežením apod.). 
5. den: Na  skútrech dojedeme k  jezírku v  divoči-

Termín: Cena:  Kód na webu:  
24. 1. – 31. 1. 2019 45 000 Kč 11ZI
7. 2. – 14. 2. 2019 45 000 Kč 11ZI

14. 2. – 21. 2. 2019 45 000 Kč 11ZI
21. 2. – 28. 2. 2019 45 000 Kč 11ZI
7. 3. – 14. 3. 2019 45 000 Kč 11ZI

Cena obsahuje: letenku vč. let. tax z Prahy nebo Vídně 
do Rovaniemi a zpět ve výši 8 000 Kč, všechny trans-
fery v  rámci programu, uvítací koktejl, plnou penzi, 
ubytování ve 2lůžkových pokojích hotelu (vlastní WC, 
sprcha, TV s plochou obrazovkou, rádio, rychlovarná 
konvice a  výběr z  horkých nápojů k  vlastní přípravě 
na  pokoji), vybavení proti chladu (teplá kombinéza, 
boty, rukavice, šála, vlněné ponožky, helma na  jíz-
du skútrem), uvedené výlety dle programu, místní-
ho průvodce, pojištění CK. Cena neobsahuje: další 
výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 
7 000 Kč, nocleh ve Sněhovém hotelu: 3 900 Kč. Slevy 
pro děti na webu. Minimální počet účastníků: 1

       Zimní pobyt v Medvědím brlohu
ně, kde si každý vyvrtá díru do ledu a může zkusit 
své štěstí při rybaření. 6. den: Na sněžnicích se vy-
dáme zasněženým lesem k  husky farmě. Výlet se 
psím spřežením. 7. den: Výlet na běžkách, 3-6 km. 
Cílem je laponský stan „kota“, kde si můžete na ote-
vřeném ohni opéct klobásu. 8. den: Odlet domů. 
Pozn.: Místní, anglicky hovořící průvodce.

INDIVIDUÁLNÍ CESTY

Termín: Cena:  Kód na webu:  
12. 12. – 16. 12. 2018 35 500 Kč 07ZI

30. 1. – 3. 2. 2019 35 500 Kč 07ZI
6. 2. – 10. 2. 2019 35 500 Kč 07ZI

13. 3. – 17. 3. 2019 35 500 Kč 07ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky – Rovaniemi 
a zpět vč. let. tax ve výši 8 000 Kč, 4x ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích v  hotelu se snídaní, 2x  oběd, 
uvedené výlety vč. dopravy z hotelu a vybavení proti 
chladu, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. 
Cena neobsahuje: českého průvodce, dopravu z leti-
ště do hotelu, vstupné do muzea Arktikum, další výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
7 000 Kč. Další termíny na vyžádání. Minimální počet 
účastníků: 1

Santa Claus pobývá na polárním kruhu, ve fin-
ském Rovaniemi. Až se vrátí z  Vánoc, těší se 
na vaši návštěvu, třeba o jarních prázdninách. 
Během pobytu v  Laponsku stihnete jízdu 

       ROVANIEMI a Santa Claus
na sněžném skútru, výlet do sněhového hotelu 
Arctic Snowhotel, rybaření na  dírkách v  ledu, 
návštěvu sobí farmy, řízení sobího i psího spře-
žení a návštěvu Vesnice Santa Clause. 
Individuální zájezd bez českého průvodce.
1. den: Odlet z  ČR přes Helsinky do  Rovaniemi. 
Ubytování v  centru města. 2. den: Návštěva 
Vesnice Santa Clause. Po prohlídce oběd (v ceně). 
Na sněžných skútrech se vydáme na sobí farmu. 
Setkání s chovatelem sobů, projížď ka na saních 
tažených soby, ceremoniál překročení polárního 
kruhu. Návrat na hotel do Rovaniemi na skútrech. 
3. den: Přesun na  sněžných skútrech do  Arctic 
Snowhotelu – království ledu a  sněhu. Sněhový 
hotel, sněhové fresky a  ledové sochy, ledová re-
staurace a  kaple. V  dřevěné res tauraci (kota-tee-
pe) bude podáván oběd: losos pečený na ohni. 
Návrat do  města na  skútrech. Dnes najedeme 
50-60 km. 4. den: Ráno se vydáme na husky far-
mu. Po  krátké instruktáži dostane každá dvojice 

své psy a vydáme se společně s musherem na 12-
17 km dlouhý výlet se psím spřežením. V  řízení 
saní se budete ve dvojici střídat. Po návratu může-
te navštívit krásné muzeum polárních krajin Arkti-
kum. 5. den: Odlet do ČR. 

INDIVIDUÁLNÍ CESTY
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
19. 4. – 25. 4. 2019 53 900 Kč 44ZI

S časovou slevou 6 % cena do 19. 9. 2018: 50 666 Kč.
Cena obsahuje: letenku z Prahy do Calgary a zpět vč. 
let. tax (let s  přestupy) ve  výši 23  000 Kč – případný 
doplatek dle aktuální ceny letenky, dopravu z  letiště 
na ubytování a zpět, 6x ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích s příslušenstvím, delegát, cestovní pojištění 
a  pojištění CK. Cena neobsahuje: stravu, další do-
pravu na  místa aktivit (MHD, skibus, taxi nebo auto 
s  delegátem za  úplatu), permanentky. Podrobnosti 
na webu v záložce INFORMACE K ZÁJEZDU. Příplat-
ky: využití pokoje v chatě 1 osobou: 7 000 Kč. Mini-
mální počet účastníků: 5

Termín: Cena:  Kód na webu:  
18. 4. – 22. 4. 2019 32 500 Kč 29ZI

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a zpět vč. let. 
tax ve výši 13 000 Kč, dopravu mikrobusem na Islandu 
(řídí průvodce), 3x ubytování v chatkách a 1x v penzio-
nu KOMFORT ve  2lůžkových pokojích vč. lůžkovin 
s  příslušenstvím, 4x snídaně, průvodce, 1x  koupání 
ve  vyhřívaném venkovním bazénu, cestovní pojiště-
ní UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena ne-
obsahuje: vstupné cca 7 000 ISK (60 EUR), další výše 
neuvedené služby. Příplatky: 3x večeře o dvou cho-
dech: 3 000 Kč, vstup do Modré laguny (včetně ručníku 
a 1 nápoje): 1 900 Kč (v případě změny cen na r. 2019 
bude nabídnuta cena nová), jednolůžkový pokoj: 
3 000 Kč, * svoz z Brna do Prahy linkovým autobusem 
nebo vlakem a zpět mikrobusem – min. 3 os.: 800 Kč. 
Minimální počet účastníků: 12

VELIKONOCE – TERMÁLY
       Velikonoční relax
na AZORECH 

       Velikonoce 
na ISLANDU 
– termály a vodopády

       KANADA 
– velikonoční lyžování, 
bruslení a termály
Lake Louise je Mekkou severoamerických lyža-
řů. Téměř 250 vleků a z vrcholu každé sjezdov-
ky vede kromě nejnáročnějších tratí i  lehká 
zelená cesta! Lyžování mimo sjezdovky – je 
téměř nekonečné a  hlavně povolené. Běžkař-
ské stopy v  NP Banff mají úchvatné výhledy 
na  štíty Rocky Mountains. Ve  volných chvílích 
si můžete zabruslit na  přírodním ledu jezera 
Louise, pronajmout si psí spřežení, vydat se 
pěšky k  zamrzlým vodopádům nebo se ohřát 
v termálních lázních.
1. den: Samostatný odlet z  Prahy s  1-2 přestu-
py do  Calgary. Transfer na  ubytování do  oblas-
ti Lake Louise. Variantně lze pro zájemce 
pouze o  běžecké lyžování zajistit ubytování 
v  Canmore (bez vozidla a  delegáta). 2.-6.  den: 
Lyžování a bruslení. Během pobytu dle aktuálních 
možností případně návštěva utkání NHL v Calgary, 
výlet do  střediska Banff, do  termálních koupelí 
a za přírodními sceneriemi. Podle počasí případně 
jízda po  Icefield Parkway, jedné z  nejkrásnějších 
horských cest na  světě. 7. den: Ráno odjezd 
do  Canmore a  do  Calgary. Krátký pobyt v  cent-
ru pod mrakodrapy, případně bruslení. Odjezd 
na  letiště a  odlet do  Evropy. Do  Prahy, případně 
na letiště dle přání klienta přiletíme 8. den. 

Vypravte se s  námi na  Island z  Prahy v  období 
velikonočních svátků a  zažijte nevšední atmo-
sféru probouzejícího se jara těsně pod polárním 
kruhem. Projevy geotermální činnosti prudce 
kontrastují se stále ještě zasněženou okolní 
krajinou, ve které vyniknou kontury sopečných 
hor. Během zájezdu navštívíme nejkrásnější 
vodopády jižního Islandu, mohutné vulkány, 
černou sopečnou pláž, aktivní gejzír s horkými 
prameny v jeho okolí či nejstarší parlament svě-
ta Alþing. Čeká nás i prohlídka hlavního města 
Reykjavíku a pro zájemce koupání ve slavných 
geotermálních lázních Modrá laguna. 
1. den: Odlet na  Island, geotermální oblast 
na  poloostrově Reykjanes. 2.  den: Známá 
sopka Eyjafjallajökull, vodopády Seljalandsfoss 
a Skógafoss, vycházka, černá sopečná pláž u Víku. 
3. den: Zlatý trojúhelník: sídlo biskupství 
v  osadě Skálholt, oblasti Geysiru s  aktivním gej-
zírem Strokkur a  impozantní vodopád Gullfoss. 
NP Þingvellir, kde byl v 10. století založen nejstarší 
parlament světa – Alþing. 4. den: Městečko sklení-
ků Hveragerði, procházka mezi místními horkými 
prameny. Reykjavík – parlament, moderní kostel 
Hallgrímskirkja a  vodojem Perlan, Modrá laguna. 
5. den: Ráno odlet. 

Azorské ostrovy leží v  Atlanském oceánu, 
2  hodiny letu z  Portugalska. Díky odlehlosti 
zde nejsou davy turistů. Objevíte ráj zelené 
a modré barvy v rozmanité vegetaci (mj. oblíbe-
né hortenzie), ve vodách jezer uvnitř sopečných 
kráterů a ve vlnách vždy divokého moře. Počasí 
je kromě léta přibližně stejné, teploty se pohy-
bují okolo 20  stupňů. I  proto se můžete bez 
obav vydat na náš další oblíbený zájezd na cen-
trální azorský ostrov Sao Mi guel již koncem 
dubna o Velikonocích. Kromě krátkých vychá-
zek se vykoupete v termálních pramenech.
1. a  2. den: Odlet z  Prahy s  přestupem na  ost-
rov St.  Miguel. Sopečný masiv Sete Cidades. 
Vyhlídka Vista do Rei, která nabízí jeden z nejkrás-
nějších panoramických výhledů na ostrov a na dvě 
jezera, modré a zelené, v obrovském sopečném krá-
teru s obvodem až 12 kilometrů. 3. den: Možnost 
půldenního lodního výletu na  pozorování vel-
ryb a  delfínů. Odpoledne se podíváme do  hlav-
ního města Ponta Delgada, mj. na  tržiště, kde 
si můžeme vychutnat místní speciality (ananas). 
4.  den: Výlet do  Furnasu, známého sopkou a  tzv. 
Caldeiras s  kouřícími gejzíry a  horkými vříd-
ly, které jsou zdrojem léčivého bahna a  minerální 
vody. Návštěva rajské zahrady s jezírky Terra Nostra, 
kde vám vyrazí dech bujná exotická vegetace. 
5.  den: Půldenní výlet k  jezeru uvnitř kráteru 
Lagoa do  Fogo (Ohnivé jezero), po  cestě prohlíd-
ka městečka Ribera Grande malebně položeného 
na vulkanické náhorní plošině. 6. den: Dopoledne 
odlet a po přestupu přílet do Prahy navečer.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
18. 4. – 23. 4. 2019 32 500 Kč 73SV
S časovou slevou 6 % cena do 18. 9. 2018: 30 550 Kč
Cena obsahuje: letenky Praha – Ponta Delgada 
(s  přestupem) a  zpět vč. let. tax, 5x ubytování 
ve  2-3* hotelu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
5x snídaně, průvodce, dopravu podle programu, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku 
CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR), výlet 
za velrybami, spropitné a další výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4  000 Kč. Minimální 
počet účastníků: 8. Garance malé skupiny.
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JARO NA ISLANDU

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1. 5. – 5. 5. 2019 25 900 Kč 24IS

Časová sleva 6 % do 1. 10. 2018, cena 24 346 Kč
3. 6. – 9. 6. 2019 na webu 24IS

V PRODEJI OD 1. 8. 2018, zájemci se mohou 
registrovat na webu již nyní.
Termín od  1. 5. cena obsahuje: letenku z  Prahy 
do  Keflavíku a  zpět vč. let. tax (přímý let), auto-
bus dle velikosti skupiny, 4x ubytování v  chatkách 
KOMFORT se snídaní (dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím v  každé chatě), plavba po  ledovcové laguně 
Jökulsárlón, průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstup-
né asi 6 000 ISK (tj. cca 50 EUR), další výše neuvedené 
služby. Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně 
ručníku a 1 nápoje): 1 900 Kč, 4x večeře o 2 chodech: 
3  600 Kč, *  svoz z  Brna do  Prahy a  zpět mikrobusem 
(min. 3 os.): 1 300 Kč. Minimální počet účastníků: 38 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
25. 4. – 28. 4. 2019 22 200 Kč  03IS

Časová sleva 6 % do 25. 9. 2018, cena 20 868 Kč
Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
let. tax (přímý let), dopravu autobusem, 3x ubytování 
v chatkách KOMFORT (dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím a  povlečením) se snídaní, průvodce, 1x  koupání 
ve  vyhřívaném venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsa-
huje: vstupné cca 6 000 ISK (tj. cca 50 EUR). Příplatky: 
vstup do  Modré laguny (včetně ručníku a  1 nápoje): 
1  900 Kč, 3x večeře o  dvou chodech: 2  700 Kč, svoz 
z Brna do Prahy a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 1 300 Kč. 
Slevy: Klient ve věku nad 55 let: 2 000 Kč (nelze sčítat 
s dalšími slevami). Minimální počet účastníků: 40

       ISLAND nejen pro 55+

       ISLAND – gejzír, ledovcová laguna a vodopády
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Tento zájezd jsme připravili nejen pro klientelu 
55+. Na  Island se pohodlně dostanete přímým 
letem z Prahy. Noclehy jsou zajištěny v komfort-
ních chatkách, pokoje s WC, sprchou, kuchyňkou 
a  povlečením. Doporučujeme přikoupit si vyni-
kající večeře, často s islandskými specialitami. 
Během pohodového pobytu navštívíte jedny 
z  nejzajímavějších míst tohoto unikátního ost-
rova. Nebude chybět světoznámý národní park 
Þingvellir s  kulturní a  geologickou minulostí 
(UNESCO), na  několik kroků se přiblížíte k  pra-
videlně tryskajícímu gejzíru Strokkur a  nedale-
ko pohlédnete do  hlubin mohutného vodopádu 
Gullfoss. Uvidíte též nevšední krajinu s  geoter-
málními projevy u  městečka Hveragerði a  na  již-
ním pobřeží se přiblížíte k  ledovcovému splazu 
Sólheimajökull. Budeme mít též možnost vykou-
pat se v  unikátních termálních lázních Modrá 
laguna (nutno objednat v příplatku).
1. den: Odlet, prohlídka Reykjavíku. 2. den: 

Vodopády Seljalandsfoss, Skógafoss, nejjižnější 
mys Dyrhólaey. 3. den: Zlatý trojúhelník: bis-
kupství Skálholt, aktivní gejzír Strokkur, vodopád 
Gullfoss. 4. den: Nenáročná turistika na poloostro-
vě Reykjanes, Modrá laguna. Odlet navečer.

Vydejte se s  námi 
na  Island v  jarní sezóně, 

kdy se ostrov probouzí po dlouhé zimě a krajina 
začíná hrát svěžími barvami. Na Island se poho-
dlně dostaneme přímým letem z  Prahy. Během 
poznávacího zájezdu zavítáme na nejzajímavěj-
ší místa jihozápadního Islandu. Uvidíme vše, 
co tamní unikátní příroda nabízí: nespoutané 
vodopády, termální prameny, ledovcové splazy, 
lávové pustiny, sopky a  vývěry síry. Zhlédneme 
dvacetimetrový gejzír Strokkur, impozantní „zlatý“ 
vodopád Gullfoss a  projdeme se národním par-
kem Þingvellir. Navštívíme též perlu jihovýchod-
ního Islandu – ledovcovou lagunu Jökulsárlón. 
Nevynecháme prohlídku hlavního města Islandu 
Reykjavík a  zájemci okusí koupel v  unikátních ter-
málních lázních Modrá laguna. Ubytování v kom-
fortních chatkách s možností přikoupit si večeře.
1. den: Odlet, prohlídka Reykjavíku. 2. den: 
Jižní pobřeží, sopky Hekla a  Eyjafjallajökull, 
vodopády Seljalandsfoss a  Skógafoss. Vík – skal-

ní brána a  černá sopečná pláž. Splaz ledovce 
Sólheimajökull. 3.  den: Výlet do  království ledu – 
ledovcová laguna Jökulsárlón. Projížďka po jeze-
ře obojživelným člunem (v ceně zájezdu). 4. den: 
Tzv. zlatý trojúhelník: biskupství Skálholt, aktivní 
gejzír Strokkur a  impozantní vodopád Gullfoss. 
NP Þingvellir (UNESCO). 5. den: sopečný polo-
ostrov Reykjanes, termální lázně Modrá lagu-
na – nutno objednat v  příplatku. Odlet nave-

čer. Pozn.: V červnu 2019 bude zájezd s ohledem 
na letové časy o 1 nocleh delší.
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Plavba po ledovcové laguně obojži-
velným vozidlem je v ceně zájezdu!
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MÁJOVÉ EUROVÍKENDY
       HOLANDSKO
– Amsterdam 
a rozkvetlá krása 

          POBALTÍ 
– májový eurovíkend

       AZORY – krásy 
ostrova Sao Miguel 

       Andalusie
viz str. 24

       Island 
viz str. 8

Termín: Cena:  Kód na webu:  
8. 5. – 12. 5. 2019 21 900 Kč 11ES

Slevy: klienti nad 55 let: 2 000 Kč  
(nelze sčítat s dalšími slevami)

Cena obsahuje: letenku Praha – Riga (přímý let) 
a  Tallinn – Praha (s  přestupem) vč. let. tax ve  výši 
6 000 Kč, dopravu mikrobusem dle velikosti skupiny, 
trajekt, 4x ubytování v  turistických hotelech (2lůž-
kové pokoje s   příslušenstvím), 4x snídaně, 2x veče-
ře a  1x oběd, průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné cca 25 EUR, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3  200 Kč, svoz z  Brna lin-
kovým autobusem nebo vlakem a zpět mikrobusem 
(min. 3 os.): 800 Kč. Minimální počet účastníků: 20

Azorské ostrovy leží v  Atlanském oceánu, 
2  hodiny letu z  Portugalska. Díky odlehlosti 
zde nejsou davy turistů. Objevíte ráj zelené 
a modré barvy v rozmanité vegetaci (mj. oblíbe-
né hortenzie), ve vodách jezer uvnitř sopečných 
kráterů a ve vlnách vždy divokého moře. Počasí 
je kromě léta přibližně stejné, teploty se pohy-
bují okolo 20 stupňů. Společně navštívíme hlav-
ní ostrov Sao Miguel. Ostrov plný přírodních 
krás a  zajímavostí projedeme doslova křížem 
krážem. Vrcholy kopců nejsou daleko od moře, 
proto jsou výhledy na Atlantik skutečně úchvat-
né. Kromě krátkých vycházek se vykoupete 
v termálních pramenech. Garance malé skupiny.
1. a 2. den: Odlet z Prahy s přestupem na ostrov 
St. Miguel. Sopečný masiv Sete Cidades. Vyhlídka 
Vista do  Rei – nejkrásnější výhled na dvě jezera, 
modré a  zelené, v  obrovském sopečném kráteru. 
3. den: Možnost půldenního lodního výletu na   
pozorování velryb a  delfínů. Ponta Delgada, mj. 
tržiště, kde si můžeme vychutnat místní speciali-
ty (ananas). 4.  den: Výlet do Furnasu, známého 
sopkou a tzv. Caldeiras s kouřícími gejzíry a hor-
kými vřídly. Návštěva rajské zahrady s  jezírky 
Terra Nostra, kde vám vyrazí dech bujná exotická 
vegetace. 5. den: Půldenní výlet k  jezeru uvnitř 
kráteru Lagoa do  Fogo (Ohnivé jezero), po cestě 
prohlídka městečka Ribera Grande, malebně polo-
ženého na  vulkanické náhorní plošině. 6. den: 
Dopoledne odlet a po přestupu přílet do Prahy.

Proč se v  době krásného jara v  Česku vydat 
právě do  Pobaltí? Třeba proto, že oba státy, 
Lotyšsko a  Estonsko, leží u  moře, na  březích 
Baltu a  Finského zálivu, takže se můžete těšit 
na  nespočet jedinečných pohledů na  maleb-
né přístavy, rybářské vesnice a  pláže. Jako 
perla navíc oproti jiným nabídkám na  trhu se 
skví estonský ostrov Saaremaa. Do pěti dnů se 
vejdou ještě návštěvy měst s  nezapomenutel-
nými historickými kulisami: Riga i Tallinn patří 
do památek UNESCO. To vše s naším specialis-
tou Josefem Miškovským. Polopenze v ceně!
1. den: Odlet do  Rigy. Prohlídka centra Rigy. 
Ubytování v Rize. 2. den: Pobřeží Baltského moře –
letovisko Jurmala. Odpoledne národní park Gauja 
a  hrad Turaida. Odjezd na  ubytování. Večeře 
v ceně. 3. den: Estonský ostrov Saaremaa s větr-
nými mlýny v Angle a známým meteoritickým krá-
terem u vesnice Kaali. Ve městě Kuressaare středo-
věký hrad. Večer odjezd na ubytování do Tallinnu. 
Večeře v ceně. 4. den: Výlet do národního parku 
Lahemaa, kde se projdeme rašeliništěm a na moř-
ském pobřeží si prohlédneme tradiční domky.  
Oběd ve stylové krčmě. Návrat do Tallinnu. 5. den: 
Prohlídka centra Tallinnu včetně nejstaršího kos-
tela Toomkirik a  katedrály Alexandra Něvského. 
Odpoledne odlet do ČR s přestupem.

Autobusový zájezd do  nejznámějších míst 
Holandska v  době oslavy Dne krále. Pouze 
s jedním nočním přejezdem. Průvodcem zájez-
du bude Fero Michlík.
Bohatý program v  zemi, 
ve  které se dlouhé rovi-
ny plné zeleně, pasoucí-
ho se dobytka a  kanálů 
s proplouvajícími loďkami střídají s úhledně upra-
venými městečky a  vesnicemi. Prohlédneme si 
větrné mlýny, největší evropský květinový park, 
přímořské lázeňské městečko, ochutnáme holand-
ský sýr, nakládaného herinka nebo smažené čers-
tvé rybí speciality.
1. den: Brzy ráno svoz z  Brna. Z  Prahy mikro-
busem, pozdě večer příjezd na  nocleh. 2. den: 
Vyhlášený sýrový trh v Alkmaaru. Hlavními akté-
ry toho představení budou nosiči v  bílých uni-
formách, slamácích a  s  trakaři plně naloženými 
obrovskými bochníky sýra. Volendam – malebná 
tradiční rybářské vesnice na  břehu jezera Mar-
kermeer. 3. den: Dnes Holandsko oslavuje svého 
krále Willema-Alexandra. Oslavy známé dříve jako 
Queen´s Day se proměnily na King´s Day. Záplava 
oranžové barvy a neutuchajícího veselí nás pohltí 
všude, kam se podíváme, i v Keukenhofu – největ-
ším květinovém parku v  Evropě i  v  Maduroda-
mu (Holandsko v miniatuře, modely nejznámějších 
památek a  staveb včetně pohyblivých aut, vlaků 
a  lodí). 4. den: Amsterodam budeme pozorovat 
z  paluby lodi při plavbě sítí kanálů, projdeme se 
ulicemi města. Individuální volno na  muzea. Přes 
noc cesta zpět. 5. den: Příjezd kolem poledne. 

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

CHCETE LETĚT NA AZORY A STRÁVIT ZDE 
VELIKONOCE? Máme pro vás termín zájezdu 

18. 4. – 23. 4. 2019 (viz str. 18)

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

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

Cena obsahuje: dopravu mikrobusem, 3x ubytování 
v  hotelu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
3x  snídaně (z  toho 1x formou balíčku), průvodce, 
cestovní pojištění UNIQA K5C a pojištění proti úpadku 
CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 60 EUR, další 
výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 
2 000 Kč. Minimální počet účastníků: 15

František  
Michlík
průvodce 
zájezdu

         POBŘEŽÍ BALTU, OSTROVY,  
NÁRODNÍ PARKY, RIGA A TALLINN
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       Tajemná a bájná GRUZIE

       LOFOTY 55+
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JARNÍ NOVINKY

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

Časová sleva 6 % do 6. 10. 2018, cena 27 918 Kč
Cena obsahuje: letenky Praha – Tbilisi a  zpět vč. 
let. tax ve  výši 7  000 Kč (let s  přestupem), dopravu 
mikrobusem na místě, 5x ubytování ve 4* a 3*hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 4x snídaně (mimo 
poslední den), 3x večeře (v restauraci, v místní rodi-
ně a  v  hotelu), oběd formou pikniku, vstupné dle 
programu, cestu vozem 4x4 na Gergeti, průvodce, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena 
neobsahuje: spropitné cca 10 EUR/os. místnímu řidi-
či, další výše neuvedené služby. Příplatek: 1lůžkový 
pokoj: 6 300 Kč. Minimální počet účastníků: 10

Termín: Cena:  Kód na webu:  
31. 5. – 4. 6. 2019 32 500 Kč 25NO

Využijte časovou slevu do 31. 10. 2018 (1 950 Kč) 
nebo později slevu 55+ (2 000 Kč)

Cena obsahuje: letenku Praha – Evenes a  zpět 
(s  přestupy) vč. let. tax ve  výši 10  000 Kč, dopravu 
mikrobusem, ubytování 1x v  hotelu (dvoulůžkový 
pokoj s  příslušenstvím), 3x v  chatách LUX (3 pokoje 
po  2 osobách, WC a  sprcha společná pro 3 pokoje), 
4x snídaně, 3x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a  proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné cca 200 NOK (ekv. 25 EUR), další neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj 4 000 Kč, plav-
ba do Trollfjordu (bude nabídnuta před odletem, asi 
2 200 Kč). Slevy: klienti nad 55 let: 2 000 Kč (nelze sčí-
tat s dalšími slevami). Minimální počet účastníků: 14

z hlavních poutních míst v Gruzii – klášter Bodbe. 
Večeře v místní rodině v městečku Sighnagi, večer 
přejezd zpět na  ubytování v Tbilisi. 4. den: Tento 
den se vydáme do  oblasti Velkého Kavkazu, cestou 
navštívíme klášter Jvari a  pevnost Ananuri. Z  měs-
tečka Stepancminda vyjedeme vozy 4x4 ke  kostelu 
sv. Trojice (Gergeti) s  úchvatnými pohledy na  masiv 
Kazbeku (5 047 m  n.  m.). Ubytování v  3* hotelu 
Gudauri (2  196 m n.  m.), večeře. 5. den: Nejprve 
navštívíme Mtskhetu, jedno z  nejstarších měst 

svou dovolenou hledáte oblasti nezamořené 
davy turistů z  celého světa, využijte tohoto 
termínu, ve kterém jsou i ceny příznivější, než 
v hlavní letní nebo zimní sezoně.
1. den: Odlet s přestupem do Evenes. V Narviku si 
nenecháme ujít večerní výhledy na hladinu fjordu 
Ofotfjorden. 2. den: Pohledy na fjordy, majestátní 
horu Stetind, vodní vír Salstraumen – to vše uvidíme 
během cesty do měst Fauske a Bodø. Odsud večer 
vyplujeme trajektem vzhůru k  Lofotům. 3. den: 
Při přesunu do Svolværu uvidíme v osadě Kabelvåg 
kostel nazvaný Námořnická katedrála. V  případě 
zájmu plavba po Trollfjordu – viz příplatek. Navečer 
zavítáme do  rybářského přístavu Henningsvær. 
Návrat na  ubytování. 4. den: Dnes budeme fotit 
rybářské chatky rorbu a  mnohá malebná přírodní 
zákoutí. V nejjižnější části souostroví na ostrovech 
Flakstadøya a  Moskenesøya s  překvapením 
zjistíme, že na  jinak divokém pobřeží nalezneme 
i  krásné písečné pláže. Navštívíme rybářskou 

Gruzie, kde si prohlédneme interiér katedrá-
ly Svetitskhoveli (UNESCO). V  Gori navštívíme 
Stalinovo muzeum. Po  návratu do  Tbilisi zbude 
v podvečer čas na individuální procházku městem 
nebo návštěvu restaurace. 6. den: V ranních hodi-
nách transfer na letiště a odlet do Prahy. 

vesničku Å i  vikinskou slavnostní síň Lofotr. 
5.  den: S  oblastmi za  polárním kruhem se 
rozloučíme při cestě na  letiště v  Evenes, odkud 
odletíme s přestupem do Prahy.

Jako novinku jsme připravili kratší verzi zájez-
du do  Gruzie, který nás zavede do  hlavního 
města Tbilisi a  jeho okolí, do  oblasti Velkého 
Kavkazu, kde za dobrého počasí uvidíme mytic-
kou horu Kazbek. Vydáme se také na  hranici 
s  Ázerbajdžánem do  kláštera Davida Garedži. 
Ubytování ve 4* hotelu v centru Tbilisi, skvělá 
polopenze, vstupy v ceně!
1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Tbilisi. Z leti-
ště se přesuneme do  hotelu. 2. den: Celodenní 
prohlídka Tbilisi, lanovkou vyjedeme na  pevnost 
Narikala, projdeme se starým městem kolem 
mešity a  sirných lázní, navštívíme pravoslavnou 
katedrálu Nejsvětější Trojice a  Národní muze-
um, kde je uložen zlatý poklad. Večeře v  restau-
raci s  programem tradičních tanců. 3.  den: 
Polopouštní krajinou se vydáme ke  klášteru 
Davida Garedži, prohlédneme si klášter Lavra 
Monastery a projdeme se u jeskyní Udabno. Oběd 
bude formou pikniku. Dále navštívíme jedno 

Norsko nejsou jen fjordy, vodopády a  ledovce 
v jeho jižní části, ale též rozlehlé oblasti daleko 
na severu. Připravili jsme pro vás atraktivní po-
znávací zájezd do oblastí za polárním kruhem 
v době blížícího se vrcholu polárního dne. Díky 
světlu dlouho do noci si budete moci krásu fjor-
dů, zelených luk a vrcholků ozářených oranžo-
vým slunečním světlem užívat i  při večerních 
procházkách v  místech ubytování. Pokud pro 
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JARO NA SEVERU

Termín: Cena:  Kód na webu:  
18. 5. – 19. 5. 2019 10 900 Kč 14NO
Cena obsahuje: letenku z  Prahy s  příručním zava-
zadlem  ve  výši 4  000 Kč vč. let. tax, 1x ubytování 
ve  3* hotelu v  centru města (dvoulůžkové, pokoje 
s příslušenstvím), 1x snídaně, Oslo pass na 24 hodin 
(vstupy do památek, muzeí, MHD), průvodce, cestov-
ní pojištění UNIQA K5C a pojištění CK. Cena neobsa-
huje: jízdenku vlakem z letiště do centra a zpět, další 
výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj 
1 200 Kč. Minimální počet účastníků: 10

Prožijte téměř 28 hodin v  rozkvetlém hlav-
ním městě Norska s  průvodkyní Monikou 
Frolíkovou. Zájezd si každoročně najde své 
příznivce – uskuteční se již popáté! Hlavní 
město Norska Oslo má rozhodně co nabídnout: 
námořní přístav zve k  procházkám a  poseze-
ním v některé z mnoha kaváren, vikinská minu-
lost potěší milovníky historie a na své si přijdou 
i  rodiny s  dětmi. Ať už se vydáte na  plavbu 
po  fjordu mezi četnými ostrůvky za  slunečné-
ho dne, či navštívíte některé ze světoznámých 
muzeí, nudit se rozhodně nebudete! Ubytování 
v  hotelu v  centru města.  OSLO PASS (vstupy 
do památek, muzeí, MHD zdarma) je v ceně! 
1. den: Dopoledne odlet z ČR do Osla. Po příletu 
cesta vlakem z  letiště do  centra města, ubyto-
vání. Vlakem na  sportoviště zimních OH 1952 
– Holmenkollen. Prosklená lanovka nás vyveze 
až k vrcholu skokanských můstků, odkud se nám 
naskytne nezapomenutelný výhled na  město 

       OSLO – eurovíkend
a fjord. Po návratu do města se vydáme do parku 
Frogner s  212 sochami Gustava Vigelanda: uvi-
díme mj. symbol města – Sinnataggen (v  překl. 
Vztekající se chlapeček), fontánu a monolit s dal-
šími sochami.  Následuje procházka pěší zónou 
Karl Johans Gate, až k  moderní dominantě 
města – budově Opery, která leží přímo u  fjor-

du. 2.  den:  Poloostrov muzeí Bygdoy. Polární 
loď Fram, na  které se plavili polární dobyvatelé 
Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnímu a již-
nímu pólu. Vor Kon Tiki, papyrová loď Ra II Thora 
Heyerdahla, tři vikinské lodě staré přes tisíc let. 
Návrat do centra k cihlové budově radnice lodič-
kou. Restaurace, kavárny, nastálo zakotvené lodě. 
Až cca v  16:30 hodin odjezd vlakem na  letiště. 
Odlet do Prahy večer.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
28. 5. – 2. 6. 2019 26 900 Kč 02ES

Cena obsahuje: letenku Praha – Petrohrad a zpět vč. 
let. tax ve  výši 7  000 Kč, dopravu mikrobusem/auto-
busem a  metrem, 5x  ubytování ve  4* hotelu (dvou-
lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 3x večeře, 5x  sní-
daně, průvodce, vstupné do  Jantarové komnaty 
a  Ermitáže, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojiš-
tění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vízum 
do  Ruska: 2  100 Kč, vstupné cca  150  EUR, další výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
6  500 Kč, *  svoz z  Brna linkovým autobusem nebo 
vlakem a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč. Slevy: 
třílůžkový pokoj – není možný. Minimální počet 
účastníků: 15

       PETROHRAD, bílé noci v klenotu Ruska
Letecký poznávací zájezd 
do  Petrohradu v  době 
tz. bílých nocí. Světlo 
je dlouho do  noci, život 

v  Petrohradě nikdy nekončí... Město, založené 
r. 1703 carem Petrem I. Velikým, bylo až do dva-
cátého století hlavní metropolí Ruska. Nyní je 
živoucí čtyřmilio novou aglomerací, do níž se další 
miliony turistů z celého světa přijíždějí nadýchat 
atmosféry dávné carské slávy. Po  seznámení se 
se stavebními památkami, skvělými sbírkami 
uměleckých předmětů v  Ermitáži, malebnými 
zákoutími a romantickými kavárnami na nábře-
žích vodních kanálů snadno nabudete dojmu, že 
jste vstoupili do děje některého románu či diva-
delní hry, které tu psali známí umělci. Ubytování 
je zajištěno ve  4* hotelu v  centru města přímo 
na  začátku Něvského prospektu. Zajímavé je 
i  okolí Petrohradu s  řadou význačných staveb-
ních památek jako Petrodvorce nebo Puškin.

Olga 
Žáková
průvodkyně  
zájezdu

•  SKVĚLÁ CENA
•  5 NOCLEHŮ V CENTRU MĚSTA
•  3 VEČEŘE V CENĚ
•  VSTUPY DO JANTAROVÉ  

KOMNATY A ERMITÁŽE V CENĚ!
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MIKROBUSY
Nabídka dopravy školám a sportovním  
kolektivům: mikrobusy 9-21 míst.

garance malé skupiny

www.mikrobusy.net
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Omán pod vládou sultána Qaboose udělal 
za poslední půlstoletí obrovský skok kupředu. 
Zatímco sousední Dubaj jde spíše cestou mra-
kodrapů a  sjezdovek v  obchodních centrech, 
Omán sází na  opravdovost a  tradice. Je zemí 
s nádhernými liduprázdnými plážemi, barevný-
mi pouštěmi plnými života, vysokými horami, 
starobylými vesničkami obklopenými palmo-
vými háji, orientálními dobytčími trhy a  mno-
hým dalším. A tomu všemu vládne nefalšovaná 
a  autentická ománská pohostinnost a  přívěti-
vost k turistům. Ti však zatím ve velkém do této 
země provoněné kadidlem nedorazili. 

SVĚT S PRŮVODCI CK
       OMÁN – Sultánovo 
arabské Švýcarsko

       Niagara, Ontario 
a příroda KANADY
– PŘIPRAVUJEME

          Východní 
Slovensko a Ukrajina 
– PŘIPRAVUJEME

       LISABON a okolí
Lisabon je nádherné město s  jihoevropským 
stylem, pohodovou atmosférou a  příjemným 
klimatem. Při návštěvě této multikulturní por-
tugalské metropole budete mít možnost po-
znat i krásné okolí města, jen ten čas by měl utí-
kat pomaleji. Pojeďme spolu na nejzápadnější 
výběžek evropské pevniny!

Termín: Cena:  Kód na webu:  
10. 4. – 14. 4. 2019 19 900 Kč 76SV
Cena obsahuje: letenky z  Prahy vč. let. tax ve  výši 
7 000 Kč (přímý let), transfer z letiště do hotelu a zpět, 
4x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, cestovní 
pojištění K7C a  pojištění proti úpadku CK. Cena ne-
obsahuje: vstupné cca 50 EUR, jízdenky na  místní 
dopravu, fakultativní výlety. Příplatky: jednolůžkový 
pokoj: 3  500 Kč, letenka z  Vídně na  vyžádání. Mini-
mální počet účastníků: 12

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

S časovou slevou 4 % cena do 6. 8. 2018: 48 950 Kč

         NEPÁL a INDIE 
– poznání pro každého

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

Cena obsahuje: letenky Praha – Káthmándú, do Dillí 
a  zpět vč. let. tax ve  výši 22  000 Kč, dopravu dle pro-
gramu autobusy, auty a vlakem, 13x ubytování v  jed-
noduchých turistických hotelech (dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím), českého nebo slovenského průvod-
ce, vstupy do památek dle programu, cestovní pojiště-
ní UNIQA K7C a  pojištění CK proti úpadku. Cena ne-
obsahuje: stravu (cca 5-10 EUR/den), víza do  Nepálu 
(cca 25  USD) a  Indie (cca 50 USD), fakultativní výlety 
a další neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový po-
koj: 6 700 Kč. Minimální počet účastníků: 8. Garance 
malé skupiny.

Orientační termín: Kód na webu:  
květen 2019 91SV

Orientační termín: Kód na webu:  
červen 2019 68SV

POZNÁVACÍ zájezd pro všechny, kdo se chtějí 
podívat do  země oblíbené horolezci a  turisty. 
My ale nebudeme potřebovat ani těžké poho-
ry, ani expediční stany: spát budeme v hotelech 
a pohybovat se v nadmořských výškách od 200 
(NP Chitwan) do  1  400 m n. m. (Káthmándú). 
Bohatou historii a  nejkrásnější zákoutí zají-
mavé země pod Himálají poznáme „nalehko“, 
pouze s fotoaparátem. Pak budeme pokračovat 
na 4denní poznávání Indie, při kterém navštíví-
me hlavní město New Delhi a skvostné památ-
ky v jeho okolí. Očkování do Nepálu není povin-
né. Teploty před den mohou být až 30 stupňů, 
v noci okolo 15 až 20 °C.
Let s  přestupem z  Prahy s  průvodcem, z  Vídně 
samostatně. Káthmándú – mj.  náměstí Dur-
bar  s  typickými nepálskými pagodami, nej-
větší buddhistická stupa na  světě  Budha-
náth  (UNESCO), Swayabunáth – Opičí chrám. 
Královské město  Bhaktapur (UNESCO) – čtyři 
živá náměstí, nejvyšší pagoda v Nepálu atd. Auto-
busem do NP Chitwan v džungli, sloní safari, kou-
pání slonů, pozorování ptáků. Přesun do maleb-
ného města Pokhara. Oddech na  břehu  jezera 
Feva  Lake, různé aktivity. Přelet do  Indie –  New 
Delhi, Červená pevnost a  India gate. Vlakem 
do  města Agra, prohlídka  údajně nejkrásněj-
ší stavby světa mauzolea Taj Mahal.  Návště-
va  Amritsaru a  hlavně jeho  Zlatého chrámu. 
Nákupy v  Dillí na  početných tržištích. Odlet 
do Evropy.

„Už ste mnohí boli kde-
koľvek vo svete, mož-
no nastal čas vrátiť sa 
do  Česko-slovenska, 
do  jeho najvýchodnejšej časti medzi Maďar-
skom, Ukrajinou, Poľskom a Vysokými Tatrami. 
Košice (výborné mestské jadro s najvýchodnej-
šou gotickou katedrálou Európy), Tokajské vi-
nohrady a perly Spiša (historické územie „uhor-
ského“ Slovenska na juhovýchod od Vys. Tatier) 
Levoča (UNESCO) a Kežmarok (UNESCO) sú iba 
niektorými z miest, ktoré by vás mohli očariť...“ 

František  
Michlík
průvodce 
zájezdu

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

Zájezd do Kanady s obdobnou cenou  
jako některé zájezdy do Norska nebo na Island. 
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MADEIRA / ANDALUSIE
       MADEIRA karneval        Lisabon a Madeira
Chcete zažít podobný festival samby jako 
v  Riu a  neopustit přitom Evropu? Vydejte se 
s námi na bezpochyby nejlepší karneval tance 
a hudby na portugalský ostrov Madeira.
Garantujeme malou skupinku cestujících 
a ubytování ve 2* hotelu přímo ve Funchalu.
1. den: Večer odlet z Prahy na Madeiru (s přestu-
pem v Lisabonu), přílet na Madeiru po půlnoci. 
2. den: Prohlídka středu hlavního města Funchal, 
čtvrť Monte, tropická zahrada, muzeum minerálů, 
ochutnávka madeirského vína. 
3. den: Dopoledne individuální volno, návštěva 
botanické zahrady či fakultativní výlet na vyprah-
lý poloostrov São Lourenço. Večer navštívíme kar-
nevalový průvod. 
4.  den: Dnešní den nabízí ochutnávku madeir-
ských horských masivů, divokého pobřeží i  míst-
ních tradic. Z parkoviště na vrcholu Pico do Arieiro 
dojdeme na  vyhlídku Ninho da Manta. Po  krátké 
zastávce v  Camara de Lobos přejezd přes Sao 
Vicente do Porto Moniz k vulkanickým jezírkům. 
Budeme projíždět severním pobřežím Madeiry, 
které se nám vryje do paměti mohutným příbojem 
a kouzelnými pohledy na strmá pobřežní skaliska. 
5.  den: Přejezd do  Rabaçalu. Podél krátké levá-
dy dojdeme k  vodopádu Risco. Další levádou 
dojdeme do  skalního kotle 25 fontán. Za  svitu 
baterek překonáme 900 m dlouhý tunel. Při návra-
tu do hotelu si ještě neodpustíme výhledy z 600 m 
vysokého útesu Cabo Girao. 
6.  den: Brzy ráno odlet do  Prahy (s  přestupem 
v Lisabonu).

Poznávání a  výšlapy kolem levád. Mořský 
vzduch a  bujná vegetace s  mnoha druhy 
květin vás nenechají na  pochybách, že jste 
v  subtropech. Bonusem zájezdu jsou dva dny 
v Lisabonu!
1. den: Časný ranní odlet z  Prahy do  Lisabonu. 
Transfer do  hotelu metrem. Prohlídka historic-
kého centra Lisabonu a hradu sv. Jiří. Alfama – 
nejstarší část města s úzkými uličkami, lisabonská 
katedrála a  další památky. 2. den: Mimo cent-
rum navštívíme starobylou čtvrť Belém se dvěma 
památkami UNESCO: Belémská věž a klášter 
Jeronimos. Večerní let do  Funchalu a  transfer 
do  hotelu v  centru. 3. den: Prohlídka středu 
města, čtvrť Monte, tropická zahrada, muzeum 
minerálů, ochutnávka madeirského vína. 4. den: 
Přejezd horskou silnicí do sedla Eira do Serrado. 
Výstup na plošinu s výhledem do „Údolí jeptišek“. 
Odpoledne výšlap po vyprahlém poloostrově Sao 
Lourenço. 5. den: Návštěva vesničky Ribeiro Frio. 
Procházka krátkou levádou na  vyhlídku Balcoes 
a  pak další levádou s  několika krátkými tunely 
do Portely. 6. den: Vyjížďka přes náhorní plošinu 
Paúl da Serra do  Rabaçalu. Podél krátké levády 
dojdeme k vodopádu Risco a později do skalního 
kotle 25 fontán. Za  svitu baterek překonáme 
900 m dlouhý tunel. Koupel v  Atlantiku. Výhledy 
z  600 m vysokého útesu Cabo Girao. 7. den: 
Autobus nás doveze na  vrchol Pico de Arieiro. 
Pěšky na  vyhlídku Ninho da Manta. Poté přejezd 
přes obec Sao Vicente. Koupání v  lávových jezír-
kách v  městečku Porto Moniz. Návrat vyhlídko-
vou silnicí. 8. den: Dopoledne volno ve Funchalu, 
odpolední odlet do ČR přímým letem.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
28. 2. – 5. 3. 2019 19 900 Kč 75SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a  zpět vč. 
let. tax (s  přestupem) ve  výši 11  000 Kč, 5x ubyto-
vání ve  2* hotelu ve  Funchalu (2lůžkové pokoje 
s  příslušenstvím), 5x snídaně, průvodce, dopravu 
dle programu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiš-
tění CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR + 
případně sjezd na  saních od  30  EUR, Sao Lourenco 
cca 20 EUR), spropitné a  další výše neuvedené služ-
by. Příplatky: 3x večeře: 1  400 Kč, 1lůžkový pokoj: 
1 500 Kč. Minimální počet účastníků: 14

       ANDALUSIE, 
festival v Seville
Tradiční oblíbený zájezd, jehož specialitou 
je kromě návštěvy Gilbraltaru termín konání 
– andaluská folklorní slavnost Feria de Abril 
v Seville je právě v plném proudu! Fascinující je 
nejen andaluská příroda, jíž dominuje nepře-
hlédnutelná pestrost, bohaté olivové háje 
a úchvatné mořské i oceánské pobřeží, ale své 
neopakovatelné kouzlo nabízí i  již zmíněné 
starobylé historické památky, vynikající místní 
gastronomie a  působivý folklor – především 
flamenco. V neposlední řadě zde potkáte řadu 
usměvavých a pohostinných lidí. Dobrá nálada 
a pohoda z obyvatel Andalusie přímo čiší!
1. den: Odlet z  Prahy do  Malagy. 2. den: Podél 
pobřeží dojedeme k  horské vesnici Casares, kde 
si prohlédneme typickou architekturu bílých ves-
niček. Dostaneme se i  na  britské území zvané 
Gibraltar. 3. den: Pobyt v  Cádizu. Přesun 
do Sevilly. 4. den: Sevilla, jedinečné a nezapome-
nutelné město! Naším záměrem je zažít festivalový 
kolorit v  době „Feria de Abril“. Během slavnosti 
je Sevilla nazdobená, lidé v  typickém barevném 
oblečení tančí a všude v ulicích zní hudba. 5. den: 
Přejedeme do  Córdoby, kde se ve  středu města 
rozkládá nejpůsobivější muslimská stavba v  celé 
Andalusii – Mezquita (mešita). 6. den: Romantické 
procházky Córdobou a  dále přejezd příjemnou 
krajinou do  Granady. 7.  den: Návštěva honosné 
palácové pevnosti Alhambry a zahrady Generalife. 
Arabský trh je nejvyhlášenější právě v  Granadě. 
Vstupné do Alhambry je zahrnuto v ceně zájez-
du. Přesun do Malagy. 8. den: Odlet do Prahy

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

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

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

Cena obsahuje: letenku Praha – Lisabon – Funchal 
a zpět vč. let. tax, 7x ubytování ve 3* hotelu v Lisabonu 
a  v  centru Funchalu (2lůžkové pokoje s  příslušen-
stvím), 7x snídaně, průvodce, dopravu podle progra-
mu, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 35 EUR 
+ sjezd na saních od 30 EUR), spropitné a další výše 
neuvedené služby. Příplatky: 5x večeře: 2  600 Kč, 
1lůžkový pokoj: 4  000 Kč. Minimální počet účast-
níků: 14

Fo
to

: T
ur

is
m

o 
da

 M
ad

ei
ra



www.skandinavie.cz 25

IRSKO, SKOTSKO
       SKOTSKO 55+
Program bez dlouhých přejezdů a  náročných 
procházek. 3* hotely, v ceně 3x večeře. 
1. den: Odlet z Prahy. Z  letiště se vydáme přímo 
do centra Edinburghu na vyhlídkové návrší Calton 
Hill. Projdeme se po Royal Mile, v Edinburghském 
hradu si můžete prohlédnout skotské korunovač-
ní klenoty. 2.  den: Navštívíme historické město 
Stirling a Wallaceův monument. Poté se vydáme 
k jezeru Loch Lomond a zastavíme se v městečku 
Luss. Poté již vyrazíme do proslulé Skotské vyso-
činy, po  vyhlídkové silnici přes bažinaté mokřiny 
Rannoch Moor do  malebného údolí Glen Coe. 
3. den: Nedaleko města Fort William se vyvezeme 
lanovkou na Nevis Range, kde se krátce projde-
me, bývá odtud pěkný výhled na  horu Ben Ne-
vis. Navštívíme zříceninu hradu Urguhart Castle 
a projedeme se lodí po nejhlubším a nejznáměj-
šímu jezeru Skotska – Loch Ness. 4. den: V měs-
tečku Tomatin si prohlédneme palírnu a ochutná-
me místní whisky. Zastavíme se v  jednom z  nej-
větších skotských zámků Blair Castle. Poté se pře-
suneme do Edinburghu a navštívíme královskou 
jachtu Britannia, plavidlo, které bylo po více jak 
40 let domovem Jejího Veličenstva a  královské 
rodiny při jejich cestách. 5.  den: Navštívíme ori-
ginální lodní výtah ve  Falkirku a  přesuneme se 
do Glasgow, kde si prohlédneme katedrálu svaté-
ho Munga. Odjezd na letiště a odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
9. 5. – 13. 5. 2019 26 900 Kč 07IR

Cena obsahuje: letenky z Prahy a zpět včetně letišt-
ních tax ve výši 7 000 Kč, dopravu autobusem ve Skot-
sku, 4x ubytování v  3*hotelech (2lůžkové pokoje 
s  příslušenstvím), 4x snídaně, 3x večeře, průvodce, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpad-
ku CK. Cena neobsahuje: vstupné, jízdné na lanovku 
a plavbu cca 80 GBP, další výše neuvedené služby. Pří-
platky: 1lůžkový pokoj: 3 900 Kč, večeře 4. den: 600 Kč. 
Slevy: klienti ve věku nad 55 let: 2 000 Kč, nelze sčí-
tat s dalšími slevami. Minimální počet účastníků: 25

Termín: Cena:  Kód na webu:  
28. 5. – 2. 6. 2019 26 900 Kč 15IR

Cena obsahuje: letenku Praha – Dublin a  zpět vč. 
let. tax ve výši 7 000 Kč, dopravu autobusem v Irsku, 
5x ubytování ve  3* hotelech (2lůžkové pokoje s  pří-
slušenstvím), 5x snídaně, 4x večeře (mimo 1. den), 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné okolo 
60 EUR, další výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůž-
kový pokoj: 4 500 Kč. Minimální počet účastníků: 20

       Přírodou SKOTSKA
Lehčí a náročnější túry jen s batůžkem, Skotská 
vysočina, Ben Nevis, NP Cairngorm Mountains, 
ostrov Skye, údolí Glen Coe, hrad Eilean Donan, 
whisky v palírně, centrum Edinburghu. 
1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Edinburghu. 
Procházka centrem po  ulici Royal Mile 
od  impozantního hradu ke  královské reziden-
ci Holyroodhouse, výstup na  vyhlídkový kopec 
nazývaný „Artušův trůn“. 2. den: Historické město 
Stirling, výšlap na kopec Conic Hill, výhled na jeze-
ro Loch Lomond, vesnička Luss, oblast bažin a raše-
linišť Rannoch Moor, jedno z nejkrásnějších údolí 
Skotska Glen Coe, lehčí túra v pohoří Three Sisters. 
Ubytování (2 noci). 3. den: Výstup na nejvyšší horu 
Velké Británie Ben Nevis (1 344 m n. m.). Krásným 
výhledem budou odměněni i ti, kteří nevyjdou až 
nahoru. V případě nepříznivého počasí podnikne-
me náhradní túru. 4. den: Glenfinnan se známým 
železničním viaduktem, trajekt na  ostrov Skye, 
hrad Dunvegan, projížďka loďkou s pozorováním 
tuleňů, procházka v  oblasti Quiraing s  nádher-
nými výhledy. Ubytování v malebném rybářském 
přístavu v  Portree. 5.  den: Túra v  pohoří Cuillins 
Hills, jedna z  nejznámějších skotských památek 
Eilean Donan Castle, u jezera Loch Ness si ve Fort 
Augustus prohlédneme soustavu zdymadel, pře-
jezd na ubytování do Aviemore. 6. den: Túra v NP 
Cairngorms, návštěva palírny whisky s  ochut-
návkou v  Pitlochry, ubytování nedaleko centra 
Edinburghu, večerní procházka nebo posezení 
v některé z mnoha restaurací nebo pubů. 7. den: 
Dle aktuálního letového řádu odlet do Prahy ráno 
nebo po poledni.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
22. 5. – 28. 5. 2019 27 900 Kč 05IR

Cena obsahuje: letenku Praha – Edinburgh a  zpět 
vč. let. tax ve  výši 6  000 Kč, dopravu mikrobusem 
ve  Skotsku, 6x ubytování v  hostelech (2lůžkové 
pokoje – většinu nocí s  příslušenstvím na  pokoji), 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C včetně stor-
na zájezdu a pojištění proti úpadku CK. Cena neob-
sahuje: vstupné asi 40 GBP, stravování a  další výše 
neuvedené služby. Příplatek: 3x kontinentální snída-
ně v  hostelu: 490 Kč. Pozn.: Možnost vaření ve  spo-
lečných kuchyňkách. Minimální počet účastníků: 7

       IRSKO  
zelený ostrov
Pohodové tempo a  bez náročnější turistiky. 
Kvalitní hotely s  vynikající polopenzí. Okruh 
po zajímavých přírodních i historických místech 
tohoto věčně zeleného ostrova.

1. den: Odpoledne odlet z  Prahy do  Dublinu. 
Ubytování v  Athlone. 2. den: Oblast Connemara, 
které dominují dva horské hřebeny národního 
parku. Opatství Kyllemore Abbey, romantic-
ky vyhlížející stavba na  břehu jezera. Procházka 
v NP Connemara. Přejezd do města Galway, které 
je centrem kultury a  zábavy západního pobřeží. 
Krátká prohlídka města a  odjezd na  ubytování, 
večeře. 3. den: Oblast Burren, která je tvoře-
na zvrásněným vápencovým povrchem. Zastávka 
ve  vesničce Doolin a  u  Mohérských útesů, které 
se tyčí až do výšky 200 m n. m. Prohlídka Bunratty 
Castle s  malým skanzenem. Ubytování a  večeře. 
4. den: Okružní jízda „Ring of Dingle“ po pobřeží 
stejnojmenného poloostrova s  krásnými výhledy 
na  moře, strmými pastvinami a  divokými útesy. 
Zastavíme se na  pláži Inch, v  Gallarus oratory 
a podnikneme nenáročnou procházku. Ubytování 
a  večeře. 5. den: Procházka parkem a  zahradami 
opatství Mucross House na  břehu jezera Lough 
Leane, vodopád Torc Waterfall. Přejezd k  Rock of 
Cashel – nejzachovalejšímu románskému kostelu 
v  Irsku se zbytky obří katedrály a  věžovým hra-
dem. Odjezd na ubytování. Večeře. 6. den: Hlavní 
město Irska – Dublin. Návštěva národní katedrály 
irské protestantské církve – katedrály sv. Patrika 
a dalších známých míst jako irská univerzita Trinity 
College se slavnou knihovnou, nábřeží řeky Liffey, 
O´Connell Street, čtvrť Temple Bar a  další. Volno 
v centru města. Odpoledne odlet do Prahy.
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PLAVBY – EXPEDICE
Další 

nabídky najdete  
na webu

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1. 5. – 8. 5. 2019 69 900 Kč 77NO

8. 5. – 15. 5. 2019 69 900 Kč 77NO
22. 5. – 29. 5. 2019 69 900 Kč 77NO

Cena obsahuje: plavbu lodí Rembrandt van Rijn, 
7x ubytování ve  dvoulůžkové vnitřní kajutě (kajuta 
s  okénkem za  příplatek), veškerou stravu na  lodi 
vč. kávy a  čaje, program vedený profesionálními 
přírodovědci (v  angličtině), aktivity a  exkurze mimo 
loď, přístavní poplatky a daně, informační servis před 
cestou, cestovní pojištění ČP a pojištění proti úpadku 
CK. Cena neobsahuje: letenku z Prahy do Longyear-
byenu a zpět (od 10 000 Kč při včasné rezervaci), další 
výše neuvedené služby. Příplatek: ubytování v kaju-
tě s  okénkem: 10  400 Kč. Sleva: třílůžková kajuta: 
3 900 Kč. Minimální počet účastníků: 1

TERMÍN S PRŮVODCEM CK PERISCOPE!
13. 5. – 23. 5. 2019 91 900 Kč 75NO

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP do 30. 6. 2018: 
Cena 85 500 Kč (záloha pouze 20 000 Kč)

11 dní vč. cesty. Cena včetně letenky v ceně 15 000 Kč, 
1x ubytování v Oslo a služeb českého průvodce.

Rembrandt van Rijn je expediční trojstěž-
ník přizpůsobený pro plavby po  rozeklaném 
pobřeží a  fjordech nejsevernějšího norského 
souostroví. Na jeho palubě se vydáte do vzdá-
lených severních částí Špicberků, včetně krás-
ného Kongsfjordu a Krossfjordu s ledovci spa-
dajícími do  moře. Pozorování ptačích kolonií, 
polárních lišek, ledních medvědů, sobů, mrožů, 
tuleňů a  běluh představuje unikátní zážitky 
daleko za polárním kruhem, v doprovodu pro-
fesionálních přírodovědců a námořníků. 
Na vyžádání zajistíme plavby do různých částí 
Špicberků i Grónska v dalších termínech!
1. den: Přílet na  Špicberky do  Longyearbyenu. 
Možnost návštěvy muzea – historie, důlní průmysl, 
objevování polárních krajin. Nalodění. Trygghamna 
– zbytky velrybářské stanice ze 17. století. 2.  den: 
Procházka k hoře Alkhornet – ptačí kolonie, polární 
lišky a  sobí pastviny. 3. a  4. den: Míříme na  sever 
do  fjordů Kongsfjorden a  Krossfjorden, vycházka 

       ŠPICBERKY – arktické jaro

       ŠPICBERKY – za králem Arktidy

26

na  sněžnicích s  kulisou pozůstatků důlní činnosti 
v  Ny London. Ny Ålesund – nejsevernější trvale 
osídlená vesnice na světě, centrum polárních výzku-
mů a startovní místo mnoha expedic na severní 
pól. 5. den: Ostrov Prins Karls Forland s  častým 
výskytem mrožů a tuleňů, výhledem na Johnsfjord 
s  ledovcem Gaffelbreen. 6. a 7. den: Isfjord, Ymer-
bukta, možnost procházky v  hornaté krajině. Roz-
sáhlá tundra s  bohatou ptačí faunou, geologické 
formace, Gipsvika – fantastická krajina stará 2,9 mili-
ardy let. Ekmansfjorden – další možnost vylodění 
a procházky v oblasti, kde ledovce spadají až k moři. 
Nádherný Raudfjord na  samém severu s  ledovci, 
tuleni a  ptačími koloniemi. Podaří se nám spatřit 

Polární loď společnosti Oceanwide Expeditions 
se stane na týden vaší základnou při objevování 
krás Špicberků, nejsevernějšího souostroví nor-
ského království. V zemi ledních medvědů a půl-
nočního slunce se můžete těšit na  setkání se 
severskými zvířaty v jejich přirozeném prostře-
dí. Nespoutaná příroda vás překvapí rozkvetlou 
tundrou, rozeklanými vrcholky hor i mohutnými 
ledovci, spadajícími až k hladině moře. 

1. den: Přílet na  Špicberky do  Longyearby-
enu. Nalodění. Isfjorden – fantastická krajina, 
stará 2,9  miliardy let. 2. den: Raudfjorden zapl-
něný ledovci, tuleni kroužkovaní a  vousatí. 
Ptačí kolonie na  stěnách fjordů, bohatá vegeta-
ce. Možnost pozorovat lední medvědy. 3. den: 
Lief defjorden, na  dohled 5 km dlouhého ledov-
ce Monaco. Racci v  čelu ledovce, bohatá lovi-
ště ledních medvědů. 4. den: Úžiny Hinlopen, 
domov tuleňů koužkovaných a vousatých, ledních 
medvědů. Na  začátku fjordu plejtváci obrovští. 
Do  Lomfjordshalvøya na  gumových člunech 
mezi ledové kry. Alkouni tlustozobí na skalních 
útesech. Sobi v úžině Nordauslandet, husy krát-
kozobé a mroži. Fuglefjorden, výhledy na ledovec 
Svitjodbreen. 5. den: Nejsevernejší bod naší cesty, 
Nordauslandet v oblasti Sedmi ostrovů (Sjuøyane). 
80° severní šířky, hojný výskyt ledních medvědů. 
Loď bude několik hodin kotvit mezi krami. 
6. den: Plavba na  západ, pozorování medvědů, 
výskyt velryb grónských a  plejtváků myšok. Ústí 

Kongsfjordu, příležitost k  pozorování plejtváků 
malých. 7. den: Mroži ve Fjorlandsundet. Zakotví-
me u Alkhornet. Mořští ptáci na skalních útesech, 
polární lišky a  sobi. Návrat do  Longyearbyenu. 
8. den: Vylodění, odlet do ČR. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27. 5. – 3. 6. 2019 85 800 Kč 67NO
3. 6. – 10. 6. 2019 85 800 Kč 67NO

10. 6. – 17. 6. 2019 85 800 Kč 67NO
17. 6. – 24. 6. 2019 85 800 Kč 67NO

Cena obsahuje: plavbu lodí Plancius, 7x ubytování 
ve čtyřlůžkové kajutě, veškeré jídlo na lodi vč. kávy 
a čaje, program vedený profesionálními přírodovědci 
(v  angličtině), aktivity a  exkurze mimo loď, přístav-
ní poplatky a  daně, informační servis před cestou. 
Cena neobsahuje: letenku z Prahy do Longyearbyenu 
a  zpět (od  12  000 Kč při včasné rezervaci), cestovní 
pojištění, další výše neuvedené služby. Příplatky: tří-
lůžková kajuta: 20 800 Kč / osoba, dvoulůžková kajuta 
33 800 Kč / osoba. Minimální počet účastníků: 1

Na vyžádání zajistíme plavby do různých částí 
Špicberků i Grónska v dalších termínech!

zde polární medvědy a běluhy? 8. den: Vylodění 
v  Longyearbyenu, odlet do  ČR. Přílet je možný dle 
aktuálních letenek až v dalších dnech, mezipřistání, 
případně nocleh většinou v Oslu.
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GRÓNSKO
Další 

nabídky najdete  
na webu

Termín: Cena:  Kód na webu:  
26. 5. – 31. 5. 2019 66 900 Kč 31IS

Cena obsahuje: letenky Praha – Kodaň a zpět a Ko-
daň – Ilulissat a zpět vč. let. tax ve výši 38 000 Kč, trans-
fery v Kodani, transfery na ubytování a zpět v Grónsku, 
5x ubytování v  hotelu KOMFORT (2lůžkové pokoje 
s vlastním příslušenstvím), 5x snídaně, průvodce, plav-
bu mezi ledovými krami z  Ilulissatu, plavbu do  osa-
dy Ilimanaq včetně oběda, cestovní pojištění České 
pojišťovny a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsa-
huje: další stravu, další výše neuvedené služby. Slevy: 
vynechání plavby 4. den: 3 500 Kč Příplatky: 3x večeře 
o 2 chodech v Grónsku: 3 900 Kč, vyhlídkový let leta-
dlem (nutno objednat již při zakoupení zájezdu, min. 
3 osoby): 9 000 Kč. Minimální počet účastníků: 10

Termín: Cena:  Kód na webu:  
31. 5. – 10. 6. 2019 33 900 Kč 23IS

Cena obsahuje: dopravu autobusem do  přístavu 
v Dánsku a na Islandu, trajekt na Island vč. lůžka v 6lůž-
kové kajutě ve  vlastním spacím pytli (3  noci) a  dvou 
jídel na palubě lodi, letenku Keflavík – Německo vč. let. 
tax ve výši 5 000 Kč, dopravu z letiště v Německu do ČR, 
5x ubytování kategorie TURIST v  hostelech ve  dvou-
lůžkových pokojích (je třeba si vzít vlastní povlečení), 
5x snídaně, 5x  večeře (ohřáté z  dodaného polotova-
ru), průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném venkovním 
bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 5 000 ISK 
(tj. cca 40 EUR), další výše neuvedené služby. Příplatky: 
lůžko ve 4lůžkové kajutě: 2 000 Kč, lůžko ve 2lůžkové 
kajutě: 3 500 Kč, vstup do Modré laguny (včetně ruční-
ku a  1 nápoje): 1  900 Kč, plavba po  ledovcové laguně 
Jökulsárlón: 1 300 Kč. Minimální počet účastníků: 24

Tento unikátní zájezd nabízí jednu z  nej-
atraktivnějších destinací severního Atlantiku. 
Při letu z Dánska se nám otevře výhled na ma-
gický, ledovcem pokrytý, největší ostrov světa 
– Grónsko. Samotný přelet nad touto arktickou 
pustinou je velkým zážitkem, který pak ještě 
umocní pobyt ve  městě Ilulissat. Zde se nám 
naskytne podívaná na  kry odlamující se z  le-
dovce, které proplouvají přímo v zálivu u města 
– tento přírodní fenomén je zapsaný na sezna-
mu UNESCO. V  ceně zájezdu jsou plavby lodí 
mezi těmito ledovými giganty. Pokud se pro 
tyto plavby nerozhodnete, stačí se jen prochá-
zet v  okolí města a  nasávat ojedinělou atmo-
sféru tohoto jedinečného místa a nemusíte již 
utratit vůbec nic. 
1. den: Odlet z Prahy do Kodaně, přílet a transfer 
na  ubytování. 2. den: Z  hlavního města Dánska 
Kodaně odletíme na  západní pobřeží Grónska 
do Ilulissatu (přestup v Kangerlussuaqu). Po příle-

       GRÓNSKÁ nej

       Lodí na ISLAND v období letního slunovratu

tu následuje prohlídka města. Večer absolvujeme 
plavbu lodí fjordem k ledovci, kde se odlamují kry, 
které pak dále proplouvají Ilulissatem (UNESCO). 
Plavba je v  ceně zájezdu. Návrat kolem půlnoci. 
3. den: Pěší výlet k archeologickému nalezišti sa-
qqaqské kultury v údolí Sermemmiut, pozorová-
ní ledovců a  flóry. V  Ilulissatu je možno navštívit 
rodný dům Knuda Rasmussena – nejvýznačněj-
šího etnografa Grónska, muzeum A. Petersena, ga-
lerii grónských umělců či Zionův kostel. Odpoled-
ne fakultativně výlet dvoumotorovým letadlem 
úchvatnou jezerní a horskou krajinou nad ledovec 
Ilulissat (výlet trvá cca 2 hodiny, z  toho 60 minut 
let). 4. den: Plavba do  typické grónské osady 
Illimanaq spojená s  tradičním obědem u  jedné 
z tamních rodin. Výlet trvá 5-6 hodin, a cestou tam 
i zpět se proplouvá mezi ledovými krami, jimiž je 
obklopen záliv u Ilulissatu. Při variantě bez plavby 
(sleva 3 500 Kč) se můžete bez obav toulat po okolí 
Illulissatu a vychutnávat si genius loci tohoto pro-

Využijte jedinečnou možnost navštívit Island 
za  skvělou cenu včetně třídenní plavby At-
lantikem a  9hodinové zastávky na  Faerských 
ostrovech. Cestu domů absolvujete pohodlně 
a rychle letecky. Polopenze v ceně! Na Islandu 
spatříte mezinárodní přístav Seyðisfjörður, se-
známíte se s okolím města Egilsstaðir a dále vás 
čekají vycházky poblíž ledovců, početných vo-
dopádů a  horkých pramenů. Uvidíte též činný 
gejzír Strokkur, ledovcovou lagunu Jökulsár-
lón, národní park Þingvellir a Skaftafell, mnoho 
svérázných osad a zajímavostí podél hlavní sil-

nice č. 1. Vykoupete se také v některém z mno-
ha zdejších termálních bazénů.
V ceně je lůžko v 6místné kajutě, doporučuje-
me připlatit si 4 nebo 2lůžkovou kajutu.
1. – 4. den: Odjezd z Prahy přes Německo do Dán-
ska. 3 noclehy na lodi. Hlavní město Faerských os-
trovů. 5. den: Východ Islandu, jezero Lagarfljót, 
vodopády Lítlanesfoss a  Hengifoss. 6. den: Mu-
zeum kamenů ve  Stöðvarfjörðuru, labutí zátoka 
Lón, ledovec Vatnajökull, pohoří Stafafell. 7. den: 
Ledovcová laguna Jökulsárlón, NP Skaftafell, 
vodopád Svartifoss. 8. den: Lávové pole ze sopky 
Laki, sopečná pláž u Víku, mys Dyrhólaey. 9. den: 
Okolí ledovce a sopky Eyjafjallajökull, vodopády 
Skógafoss, Seljalandsfoss a  Gljúfrafoss. 10. den: 
Oblast sopky Hekla, vodopád Gullfoss, činný 
gejzír Strokkur, nejstarší parlament světa Alþing, 
poloostrov Reykjanes. Odlet po půlnoci. 11. den: 
Přílet do Německa a přejezd do ČR. 
Pozn.: Změna programu v případě změn letových 
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storu. 5. den: Ráno volno ve městě a před poled-
nem odlet do Kodaně, kam přiletíme ve večerních 
hodinách. Nocleh. 6. den: V ranních hodinách od-
let do  Prahy. Pozn.: Změna programu při změně 
letových časů nebo nepřízni počasí vyhrazena.

časů, zpoždění lodi, nepříznivého počasí nebo ne-
sjízdnosti některých cest pro autobus vyhrazena.
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P E R I S C O P E
SPECIALIZOVANÁ CK
NORSKO – ISLAND CESTOVNÍ KANCELÁŘ

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

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

ISLAND V KOSTCE

SEDM DIVŮ ISLANDU

KLENOTY NORSKA 
A ISLANDU

Z BERGENU 
DO KRÁLOVSTVÍ 

FJORDŮ

LOFOTY A PŘÍRODA 
NA POLÁRNÍM KRUHU

NORSKO 
JE V ČERVNU 

NEJKRÁSNĚJŠÍ


